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 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากจะเป็นการให้นักศึกษา

ได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมผลงานของนักศึกษา จึงได้

จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงานการ

ศึกษาวิจ ัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิ ต ภาคพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25 ในวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ  

ประจ าปีการศึกษา 2564  เวลา 09.00-17.00 น. โดย มีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลาย

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของ

นักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

 เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า

อิสระมีจ ากัด อาจจะมีข้อผิดพลาดในบางประการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.ณัฐฐำ   วินิจนัยภำค 

                                        2. ผศ.ดร.สุนิสำ   ช่อแก้ว 

    3. อ.ดร.กรณ์    หุวะนันท์ 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

ว่าท่ีร้อยตรเีลิศชัย เจนจิตกลุ

ชาติ 

6220122017 

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือก

รับประทานอาหารของกลุ่มประชากร

ในวัยทำงานท่ีทำงานในสำนักงาน 

กรณีศึกษา อาคารภริัชทาวเวอร์ แอท 

ไบเทค 

รศ.ดร.ณัฐฐา 

วินิจนัยภาค 

09.30 – 

10.00 น. 

นายเจตน์ โนหล้า 

6220122024 

ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดอกไม้

กระดาษสาในช่วงวิกฤติโรคระบาด 

covid19 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 

หล่อสุวรรณรัตน ์

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.ธนัสสรณ์ วงศ์ภคพร 

6220122022 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้

บริการรา้นอาหารเอ็มเค สุกี้ ของ

ผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.ณัฐฐา 

วินิจนัยภาค 

10.30 – 

11.00 น. 

น.ส.บัณฑิตา ครุธสินธุ ์

6220122031 

ทัศนคติและความพึงพอใจต่อมาตรการ

ให้ทำงานท่ีบ้าน (Work From Home) 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ

พนักงาน ในสายงานรองผู้ว่าการ 

(วิชาการ) การประปาส่วนภูมภิาค 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 

หล่อสุวรรณรัตน ์
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.พัณณิตา กลัดทอง 

6220122037 

การศึกษาเปรยีบเทียบทัศนคติของกลุ่ม

เจเนอร์เรชั่น X และกลุ่มเจเนอร์เรชั่น 

Y ต่อการใช้ digital technology ใน

ระบบงานราชการ กรณีศึกษากรม

ศุลกากร 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  

11.30 – 

12.00 น. 

น.ส.กัญจนา สาเอี่ยม 

6220122065 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารบั

บริการตรวจร่างกายประจำปีของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ณัฐฐา    

วินิจนัยภาค 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 
13.30 น. 

น.ส.ธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภสัร ์
6220122060 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถาบันแนะแนวเก๊ท เอ็ดดเูคชั่น 
แอนด์ ทราเวล (Get) 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

13.30 – 
14.00 น. 

น.ส.วราภรณ์ คุ้มเมฆา 
6220122053 

ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ต่อการใช้งาน Office 365 ของ
บุคลากร กรณีศึกษา บริษัท จีเอเบิล 
จำกัด 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

14.00 – 
14.30 น. 

พันโทหญิงจิราภา จิตรสุวรรณ 
6220122075 

ปัจจัยขวัญและกำลังใจท่ีมผีลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก 

รศ.ดร.ณัฐฐา    
วินิจนัยภาค 

14.30 – 
15.00 น. 

นายธนภัทร หิรญัศิร ิ
6220122081 

การรับมือกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) ของธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธาน ี

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

15.00 – 
15.30 น. 

น.ส.สาธิกา อาจองค ์
6220122063 

พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

15.30 – 
16.00 น. 

น.ส.อลงกรณ์ โชติช่วง 
6220122087 

ปัจจัยเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการทำงาน
กับความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทน กรณศีึกษา : 
บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขา
วิภาวด ี

รศ.ดร.ณัฐฐา    
วินิจนัยภาค 
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

16.00 – 
16.30 น. 

น.ส.พรนภสั นาควิเชียร 
6220122068 

การศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการสำนักงานท่ีดินในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

16.30 – 
17.00 น. 

พันตรีหญิงกรณุา กลิ่นสกลุ 
6220122080 

การศึกษาภาวะความเหนื่อยหน่าย 
(burnout) ของพยาบาลวิชาชีพในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิท-19 : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลอานันทมหดิล 
จ.ลพบุร ี

รศ.ดร.พลอย   
สืบวิเศษ  
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อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.วีระวัฒน์   ปันนิตามัย 

    2. รศ.ดร.อัชกรณ์   วงศ์ปรีดี 

    3. รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

    4. ผศ.ดร.พิชิต   รัชตพิบุลภพ  

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

น.ส.กรกมลวรรณ สระบัว 

62201220023 

การปรับกลยุทธ์ ในด้านการลด

ต้นทุนให้ ศูนย์การค้า เดอะพรอมา

นาด สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ในสภาวะวิกฤติ Covid-19 และ

สภาวะวิกฤติอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

09.30 – 

10.00 น. 

น.ส.ณัฐรดา คิดอ่าน 

6220122020 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร

เสริมประเภทโพรไบโอติกของ

พนักงานออฟฟิศในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

10.00 – 

10.30 น. 

นายปิยบุตร หวังเชิดชู

เกียรติ 

62201220045 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร

ภายในบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์

ไพรส์จำกัด 

รศ.ดร.วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย 
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

10.30 – 

11.00 น. 

นายวรยศ สังขทรัพย์ 

62201220011 

การบูรณาการ Governance, 

Risk และ Compliance (GRC) 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

11.00 – 

11.30 น. 

นายสิริภัทร ลัทธิธรรม 

62201220028 

ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

11.30 – 

12.00 น. 

นายอรรถวิท สุจิพงศ์ 

6220122029 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริการของบุคลากรฝ่ายขายบริษัท

อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นางกิตติยา บุณยมาลิก 

62201220012 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงาน 

กรณีศึกษา สำนักงานแพทย์ 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

13.30 – 

14.00 น. 

นาวาอากาศโทธนกฤต 

แก้วประจุ 

62201220062 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ เพื่อการวางแผนและ

ออกแบบบทเรียนออนไลน์ หมวด

วิชาที่ 1 ผู้นำและการบริหาร 

หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ   

รศ.ดร.วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย 

14.00 – 

14.30 น. 

น.ส.เบญจมาศ เกษมศรี 
ณ อยุธยา 
62201220055 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 

(Luxury Brand) ประเภทสินค้า

มือ 2 ผ่านช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ของคน

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 
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ฑ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

14.30 – 

15.00 น. 

นายธราเทพ เกื้อหนุน 

62201220001 

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำปางในการบริหารราชการ

ภายใต้สภาวะวิกฤต 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

15.00 – 

15.30 น. 

น.ส.อธิษฐ์ชญาดา งามฑวี

เลิศสิน 

62201220084 

ปัญหารัฐอิสลาม (Islamic State) 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 

บทเรียนสําหรับประเทศไทย 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

15.30 – 

16.00 น. 

นายรัฐพล เลาหพล 

62201220069 

หลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพองค์กร 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

16.00 – 

16.30 น. 

น.ส.พรพิมล แป้งหอม 

62201220085 

แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการให้บริการเพื่อ

รองรับผู้ซื้อรายใหญ่ กรณีศึกษา   

ผู้ซื้อรายใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดไท 

ปทุมธานี 

รศ.ดร.ณัฐกริช   

เปาอินทร์ 

 

16.30 – 

17.00 น. 

นายโสฬส ปานเกษม 

6220122093 

การศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ

ทำงานภายใต้สภาวะวิกฤตของ

บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด 

รศ.ดร.อัชกรณ์   

วงศ์ปรีดี 

17.00 – 

17.30 น. 

น.ส.ณัฐณิชาช์ มั่งมี 

62201220025 

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยว

ภายในประเทศของคนไทยวัย

ทำงาน กรณีศึกษาบริษัท อาร์เอฟ

เอส จำกัด 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

 

 

 

 

 

 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

ฒ 
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วิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ : กำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรปฏิบตัิ 

         ส ำหรับนักศกึษำหลกัสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน 

         มหำบัณฑิต ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 25  
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         น ำเสนอผำ่นโปรแกรม Microsoft Teams  

         ชื่อ PP9000BKK25 (27 พ.ย. 2564 เวลำ 09.00-17.00 น.) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.ประพนธ์   สหพัฒนา 

    2. รศ.ดร.ธนพันธ ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 

    3. ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี (เช้า) 

    4. อ.ดร.ชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ (บ่าย) 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

นายวศิน สีมาพลกุล 

6220122035 

แนวทางการรับอุทธรณ์การ

ประเมินอากรด้านพิกัดอัตรา

ศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ 

ผศ.ดร.ปนันดา 

จันทร์สุกร ี

09.30 – 

10.00 น. 

ร้อยตรีอนุตร วรพิบูลย์

วิทย์ 

6220122026 

การประเมินผลนโยบายสวัสดกิาร

รัฐจากความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อนโยบายโครงการ

คนละครึ่ง กรณีศึกษาศูนย์รักษา

ความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย  

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.อภิญญา เธียรโอภาส 

6220122036 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว

ผศ.ดร.ปนันดา 

จันทร์สุกร ี
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ณ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

10.30 – 

11.00 น. 

นายธัญวรัตน์ กุลบุปผา 

6220122006 

การศึกษาประสิทธิภาพ 

ความสำเร็จ และอุปสรรคของการ

ทำงานระยะไกลในช่วงสถานการณ์

โควิด-19  ผ่านโปรแกรม MS 

Teams : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทภิ

รัชบุรี 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.กนกวรรณ เหมะ

ทักษิณ 

6220122046 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทจำหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของผู้บริโภค

ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ในสภาวะการณ์การ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19        

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

11.30 – 

12.00 น. 

น.ส.จินดารัตน์ รูปด ี

6220122051 

การสร้างความไว้วางใจในการ

ดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชน

กับรัฐวิสาหกิจ 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นายธเนศ คงนาลึก 

6220122061 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัช

ดา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

13.30 – 

14.00 น. 

นายธีรพงศ์ อิทธิเสรีกุล 

6220122032 

การศึกษาแอปพลิเคชันการชำระ

เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ใน

ประเทศไทย 

ศ.ดร.อัญชนา 

ณ ระนอง 

14.00 – 

14.30 น. 

น.ส.สรารัตน์ แซ่จิ๋ว 

6220122083 

การวิเคราะห์การใช้บริการสื่อที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้งานสื่อ Social media ใน

การติดตามข่าวสารโควิด 19 ของ

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 
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ด 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ประชากรในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 

14.30 – 

15.00 น. 

นายสุวีร์ เสนาทัศน์ 

6220122079 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อประกันภัยโควิด-19 ของคน

กลุ่มวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

15.00 – 

15.30 น. 

นายชัชทวิน  อินทรวิชัย 

6120122056 

การศึกษาประสบการณ์ของ

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง ใน

โครงการคนละครึ่ง : กรณีศึกษา

ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง 

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

15.30 – 

16.00 น. 

น.ส.อภิรดี สัจจะเวทะ 

6220122047 

การศึกษา กระบวนการและ

แนวทาง ในการ จัดการการปลูก

ผักออแกนิคเพ่ือขอใบรับรอง

มาตรฐาน  IFOAM 

ศ.ดร.อัญชนา 

ณ ระนอง 

16.00 – 

16.30 น. 

นายเสฐียรพงษ์ พวง

ไพโรจน์6220122056 

การศึกษาความสำเร็จและความ

ล้มเหลว ของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ

ปฏิบัติงานในด่านศุลกากร : 

กรณีศึกษาด่านศุลกากร

ประจวบคีรีขันธ์ 

อ.ดร.ชุมพล 

อุ่นพัฒนาศิลป์ 

16.30 – 

17.00 น. 

น.ส.วรินทร ขอบโคกกรวด 

6220122041 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ

การควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำ

ด้วยกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM : 

Electronic Monitoring) 

รศ.ดร.ปกรณ์       

ปรียากร 

17.00 – 

17.30 น. 

น.ส.อนัญญา ธรรมจง 

6220122019 

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 
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          กลุ่ม 4  

          น ำเสนอผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams  

           ชื่อ PP9000BKK25 (27 พ.ย. 2564 เวลำ 09.00-17.00 น.) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 

    2. รศ.ดร.ไพโรจน ์ ภัทรนรากุล (บ่าย) 

    3. ผศ.ดร.จิระพงค์   เรืองกุน  

    4. ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (เช้า) 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

น.ส.กมลชนก พุทธจันดา 

6220122002 

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีการจองคิวผ่าน

สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา 

แอพพลิเคชั่น QueQ 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

09.30 – 

10.00 น. 

นายพีรศักดิ ์เลิศจารุชัยวุฒิ 

6220122049 

ความเสียหายจากการลักลอบหนี

ศุลกากรกรณีนำเข้าบุหรี่

ต่างประเทศและมาตรการป้องกัน

แก้ไขของประเทศไทย 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

ภัทรนรากุล 

10.00 – 

10.30 น. 

นายสุทิน ทับทิม 

6220122008 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์

ของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 
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10.30 – 

11.00 น. 

น.ส.มัลลิกาชนะสิทธิ์ 

6220122058 

การพัฒนาระบบงานเลขานุการ

ทางการแพทย์กับประสิทธิผลของ

การดำเนินงานกรณีศึกษา รพ. 

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

ภัทรนรากุล 

11.00 – 

11.30 น. 

นายวศิน พงษ์ศิริ 

6220122072 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ตราด ปี 2562 

รศ.ดร.ปกรณ์       

ปรียากร 

11.30 – 

12.00 น. 

น.ส.ศรัญญา ไทยเรือง 

6220122039 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กองพิกัดอัตราศุลกากร 

กรมศุลกากร 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

น.ส.นภัทร พันวงษา 

6220122064 

การศึกษาระบบบริการออนไลน์

ศาลยุติธรรม (CIOS) ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ศาลอาญามีนบุรี   

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

ภัทรนรากุล 

13.30 – 

14.00 น. 

น.ส.รุ่งทิพย์ แซ่ลี้ 

6220122072 

ปัจจัยความผูกพันของข้าราชการ

ฝ่ายอัยการในพ้ืนที่สำนักงาน

อัยการภาค 7 สังกัดสำนักงาน

อัยการสูงสุด 

รศ.ดร.ปกรณ์       

ปรียากร 

14.00 – 

14.30 น. 

น.ส.กานต์กนก กันทะตั๋น 

6220122052 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าใน

การทำงานของผู้ปฏิบัติงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) 

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

14.30 – 

15.00 น. 

น.ส.ธัญลักษณ์ เอกจิตร 

6220122003 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานด้านความ

ผศ.ดร.ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 



 
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
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ท 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง   

15.00 – 

15.30 น. 

นางทัศนีย์ บุตรชัยงาม 

6220122054 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการเลือกใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร   

รศ.ดร.บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ 

15.30 – 

16.00 น. 

นางศศิกาญจน์ ยวงแก้ว  

6220122015 

แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพ่ิมเติมของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง 

เรือนจำพิเศษมีนบุรี   

ผศ.ดร.ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

16.00 – 

16.30 น. 

น.ส.ณิชกานต์ ผลเกต ุ

6220122042 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจให้

บุตรหลานเข้าศึกษาในระบบการ

เรียนการสอนแบบ Home 

School 

รศ.ดร.ดนุวัศ  

สาคริก 

16.30 – 

17.00 น. 

นายอัชพล  สุวรรณ

ประสพ 

6220122059 

การศึกษาวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในองค์กรการบินไทย 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 

ประทีปพรณรงค์ 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 

    2. อ.ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล 

    3. ผศ.ดร.นิภาพรรณ    เจนสันติกุล 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

นางศิริรักษ์ กาญจนดุล 

6220122013 

การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบLean 

และลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ 

เพ่ือลดขั้นตอนการตรวจ CT. 

Whole abdomen with 

contrast media ของผู้ป่วย

โรงพยาบาลพระรามเก้า 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

09.30 – 

10.00 น. 

น.ส.ณัฐกฤตา บุณณะ 

6220122021 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเเรงจูง

ใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

สำนักงบประมาณ 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.กัญฬ์ณพัชร สุทินวงศ์  

6220122005 

การถอดบทเรียนการบริหาร

โครงการติดตั้งระบบของผู้

ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่น 

อ.ดร.ถนัด   

 แก้วเจริญไพศาล 
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น 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

10.30 – 

11.00 น. 

นายวีรพงษ์ ธัมโซดัง 

6220122014 

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของ

บุคลากรสายวิชาชีพใน

โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.สวุิมล เฉนียง 

6220122016 

ประสิทธิผลของการบริหารความ

เสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของ ฝ่ายประเมินราคา

หลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

อ.ดร.ถนัด   

แก้วเจริญไพศาล 

11.30 – 

12.00 น. 

นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ 

6220122044 

ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรี

ภายในวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นายณัฐพงศ์ ศิริโอภาศวงศ์ 

6220122038 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา

ด่านศุลกากรสะเดา 

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  

13.30 – 

14.00 น. 

นายกฤษฎา วงษ์วิวัฒนา

วุฒิ6220122040 

การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศ 

และ Platform อัจฉริยะการ

ให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม

อำเภอ จังหวัดปัตตานี 

อ.ดร.ถนัด   

แก้วเจริญไพศาล 

14.00 – 

14.30 น. 

พันโทหญิงณุลักษณา ตก

ต้น 

6220122073 

ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของ

บุคลากรกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

14.30 – 

15.00 น. 

น.ส.แก้วสรร ตั่นสถิตย์    

6220122076 

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก 24 

ชั่วโมง : กรณีศึกษา ร้านสะดวกซัก 

Mr. Hi Smart Plus สาขาประชา

รศ.ดร.พลอย   

สืบวิเศษ  
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บ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

นิเวศน์ 1 เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

15.00 – 

15.30 น. 

น.ส.ณัฐชนันท์พร พันเมือง    

6220122092 

การแข่งขันทางการตลาดอาหาร

ทะเลแช่แข็งของห้างสรรพสินค้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ถนัด   

แก้วเจริญไพศาล 

15.30 – 

16.00 น. 

นายเสริมศักดิ์ กองอ่อน 

6220122077 

ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม 

ของบริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง

เซ็นเตอร์ จากัด 

รศ.ดร.อุดม      

ทุมโฆสิต  

16.00 – 

16.30 น. 

น.ส.วริยา พุ่มคง 

6220122007 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 

(COVID-19) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ปกรณ์      

ปรียากร 

16.30 – 

17.00 น. 

น.ส.คณารา พานไธสง 

6220122043 

การนำนโยบายด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบาลศิลา

ลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

ผศ.ดร.ติญทรรศน์  

ประทีปพรณรงค์ 

17.00 – 

17.30 น. 

นายพรศักดิ์ แก้วถาวร 

6220122030 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองใน

อนาคตมุมมองจากองค์กรเอกชน

ในจังหวัดระนอง 

รศ.ดร.ปกรณ์      

ปรียากร 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  1. รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย   อัตถากร 

    2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์

    3. ผศ.ดร.อำพล  นวงศ์เสถียร 

    4. อ.ดร.ภาวิณี  ช่วยประคอง 

นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที อำจำรย์ประจ ำกลุ่มและอำจำรย์ผู้วิพำกษ์ 15 นำที  

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

09.00 – 

09.30 น. 

นางปาณิศา ศรีเหรา 

6220122004 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี                                                

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

09.30 – 

10.00 น. 

น.ส.สชุัญญา พรหมสุวรรณ 

6220122009 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ถึง

มาตรการของภาครัฐในการแก้ไข

ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 
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ผ 

เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

10.00 – 

10.30 น. 

น.ส.ปนัดดา จันทะเสน 

6220122027 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

10.30 – 

11.00 น. 

น.ส.มินท์ธิตา นิธิกร

กุลนันท์ 

6220122050 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ 

“โครงการคนละครึ่ง” ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรปราการ                                          

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

11.00 – 

11.30 น. 

น.ส.กุสุมา ไสยรัตน์ 

6220122010 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขต

เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

11.30 – 

12.00 น. 

นายสมชาย เซ็นน้อย 

6220122067 

วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทำงาน

กับความผูกพันต่อองค์กร ของ

พนักงานสำนักงาน (office) 

กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค 

สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 

13.30 น. 

นายประกิต ไชยศรี 

6220122082 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

13.30 – 

14.00 น. 

นายอนุชา กันทะวัง 

6220122048 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิ

เวอรี่ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

14.00 – 

14.30 น. 

นายสัญชัย กิตติอมรรัตน์ 

6220122074 

การประเมินผลการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง" 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 

14.30 – 

15.00 น. 

น.ส.พัสกร ยาชูชีพ 

6220122086 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี    

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

15.00 – 

15.30 น. 

น.ส.เพชรรวี ศรีต่ายขำ 

6220122057 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ ของประชาชน

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

15.30 – 

16.00 น. 

น.ส.ศิริพร เพ่ิมทองมาก 

6220122078 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด

กับผลลัพธ์การดำเนินธุรกิจของ

บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์

จำกัด 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  

อัตถากร 
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เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

16.00 – 

16.30 น. 

นายธนะกิจ อินยาโส 

6220122094 

การศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของมาตรการ

สวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 

“โครงการเราชนะ” และ

“โครงการคนละครึ่ง”  ของ

ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร      

รศ.ดร.มนตรี   

โสคติยานุรักษ์ 

16.30 – 

17.00 น. 

น.ส.วรกานต์ เมธานนท์

ไพศาล 

6220122066 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ

ให้บริการด้านการออกใบอนุญาต

จัดตั้งเขตปลอดอากร 

อ.ดร.ภาวิณี   

ช่วยประคอง 

 



 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

1 

 

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของข้าราชการกลุ่มเจเนอเรชั่น X 
และกลุม่เจเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology 

ในระบบงานราชการ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
 

พัณณิตา กลัดทอง* 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และ
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงานราชการ (2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติ
ของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงานราชการ 
(3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะจากทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
 การศึกษาครั ้งนี ้ใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้คือข้าราชการกรมศุลกากร ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 คน แบ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่น X จ านวน 5 คน กลุ่มเจเนอเรชั่น Y จ านวน 5 คน โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ช่วงเวลาที่ท าการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ท าให้ทราบถึง ทัศนคติของกลุ่มเจเนอ
เรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ความแตกต่างของทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y รวมถึงข้อเสนอแนะจากทัศนคติของเจเนอเรชั่นทั้งสองกลุ่ม 
 ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital 
Technology ในระบบงานราชการ ไม่แตกต่างกัน โดยมองว่าการน า Digital Technology มาใช้ใน
ระบบงานเป็นข้อดี เป็นการเติมช่องว่างในการท างานและอุดช่องโหว่ได้ รวมทั้งช่วยอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งยังสามารถลดจ านวนบุคลากรในการท างานโดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทน 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Pannita.kl@gmail.com 
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ในส่วนของทักษะและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี กลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีความพร้อมและทักษะสูง 
และ กลุ่มเจเนอเรชั่น X ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลบาง
กลุ่มมีทักษะและความพร้อมน้อย แต่พร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้  เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด หากไม่ปรับตัวก็ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอุปสรรคของการใช้ 
Digital Technology ในการท างาน ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองเจเนอเรชั่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน 
คือ อุปสรรคด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากกลุ่มคนช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์หรือ เจเนอเรชั่น X บางกลุ่ม 
ชอบท างานแบบเดิมๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนื่องจากมองว่ายุ่งยากและไม่
เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยข้อเสนอแนะของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y มองว่าควร
พัฒนาบุคลากรในองค์การก่อน เนื่องจากหากบุคลากรในองค์การไม่เข้าใจ ไม่เปิดใจและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้กับระบบงานก็ไม่เกิดประโยชน์ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีในระบบงานและการ
บริหารจัดการบุคลากรทั้งสองเจเนอเรชั่นให้สามารถปรับตัวในการท างานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท 
เพื่อให้ทั้งสองเจเนอเรชั่นสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ขับเคลื่อนระบบราชการเพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป 
 
ค าส าคัญ: เจเนอเรชั่น X, เจเนอเรชั่น Y, ดิจิตัลเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของข้าราชการกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจอเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงาน

ราชการ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
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Comparison attitudes between Generation X and Generation Y 

about Digital Technology in governmental systems: 
A Case Study of Thai Customs Department 

 
Pannita Kladthong* 

Abstract 

The objectives of the study were (1) to study the attitudes of Generation X and 
Generation Y towards the use of Digital Technology in governmental systems (2) to 
compare the attitudes between Generation X and Generation Y about Digital 
Technology in governmental systems (3) to seek recommendations based on the 
attitudes of Generation X and Generation Y. 

Qualitative research methodology. The population in this study was a 
government officer at the Customs Department. Data were collected from a sample 
of 10 people, divided into Generation X 5 people and Generation Y 5 people using in-
depth interviews. The study period is from October to November 2021. The results of 
this study will be useful to know. Generation X and Generation Y attitudes, Generation 
X and Generation Y attitude differences, as well as recommendations from    
Generation Y attitudes. 
 The findings showed that the attitudes of Generation X and Generation Y to 

use of Digital Technology in the government system no different It is viewed that the 

adoption of Digital Technology in the work is an advantage. This is to fill the gaps in 

the work and fill the gaps. as well as to facilitate the operation of the officers This 

makes the work process faster and more efficient. It can also reduce the human 
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 working by replacing computer systems. in terms of skills and readiness to use 
technology Generation Y is highly equipped and skilled, and most Generation X are 
ready to learn and apply. While some informants have low skills and readiness. but 
ready to learn because technology has evolved by leaps and bounds. Without 
adaptation, it cannot function effectively. As for the barriers to using Digital Technology 
in their work, most of the two generations of informants provided consistent 
information, namely the human resource barrier. Because some groups of baby 
boomers or Generation X like to work the same way and don't like change or learning 
new things. Because it is considered difficult and does not understand new 
technologies. The recommendations of Generation X and Generation Y consider that 
human should be developed in the organization first. Because if human in the 
organization do not understand open-minded and learning new things the technology 
that has been applied to the work system is useless. 

The results of this research will be useful in technology management in the 
work system and personnel management of both generations to be able to adapt to 
work where technology plays a role. So that both generations can work together 
efficiently and effectively. And able to drive the bureaucratic system to develop the 
country further. 

 
Keywords: Generation X, Generation Y, Digital Technology 

 
 

 
  

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของข้าราชการกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจอเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงาน

ราชการ กรณีศึกษากรมศุลกากร 



 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

5 

1. บทน า 

 ในแต่ละองค์การล้วนประกอบไปด้วยบุคลากรหลากหลายต าแหน่งและหลากหลายช่วงอายุที่
มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ ปัจจุบันกลุ่มเจเนอเรชั่น Y เข้ามามี
บทบาทการท างานในระบบราชการมากขึ้น และในอนาคตจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบราชการไทย สิ่งที่หลายๆองค์การก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คือ ความหลากหลายของ
เจเนอเรชั่นของบุคลากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y ที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บุคลากรในองค์การ ทั้งกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต้อง
ท างานร่วมกันมากขึ้น ซึ่งความต่างของเจเนอเรชั่นและช่วงอายุ ย่อมส่งผลต่อการท างานร่วมกัน ทั้ง
ด้านความคิด ค่านิยม พฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ ที่แตกต่างกัน การจะลดช่องว่างระหว่างเจเนอ
เรชั่นเพื่อให้ท างานร่วมกันอย่างราบรื่นและพัฒนาระบบในอนาคตนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาทัศนคติของ
กลุ่มเจเนอเรชั่นต่างๆ ในองค์การ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท างานมากขึ้น ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนา
อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต คือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ก าลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ ในขณะที่สังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น าสมัยมีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กุญแจส าคัญที่ไขไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ รวมทั้งในแง่
ของการท างานที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและลดความ
ผิดพลาดในการท างาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ 
Digital Technology ในระบบงานราชการ ที่แม้ว่าจะมีการปฏิรูประบบกันมาอย่างยาวนาน มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในระบบงานมากขึ้น ก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายประการ ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ส่วนใหญ่มองว่าไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการคนท างานได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและยุคสมัย ซึ่งบางส่วนงานยังยึดติดการการท างาน
แบบเดิมๆ ท าให้กลุ ่มคนรุ ่นใหม่มองว่าระบบงานยังไม่ตอบโจทย์ยุคสมัยที ่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันของทั้งสองเจ
เนอเรชั่น เพ่ือที่องค์การสามารถน าไปวางระบบงานและปรับกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
เหมาะสมและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรแต่ละเจเนอเรชั่นสามารถ
ปรับตัวในการท างานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้ทั้งสองเจเนอเรชั่นสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 
 

พัณณิตา กลัดทอง 



 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

6 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื ่อศึกษาทัศนคติของกลุ ่มเจเนอเรชั ่น  X และกลุ ่มเจเนอเรชั ่น Y ต่อการใช้ Digital 
Technology ในระบบงานราชการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital 
Technology ในระบบงานราชการ 
 3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะจากทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 เจเนอเรชั่นที่ต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงานราชการที่
ต่างกันอย่างไร 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และเจเนอเรชั่น Y 
ต่อระบบงานราชการไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ข้าราชการกรมศุลกากร 
กลุ่มเจเนอเรชั่น X และเจเนอเรชั่น Y โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 
10 คน ช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมศุลกากร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการกลุ่ม
เจเนอเรชั่น X และเจเนอเรชั่น Y จ านวน 10 คน ดังนี้ 
 เจเนอเรชั่น X (อายุ 56 – 42 ปี) จ านวน 5 คน   
 เจเนอเรชั่น Y (อายุ 41 – 24 ปี) จ านวน 5 คน   
 

5. ทบทวนวรรณกรรม 

 5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น 
         เจเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ ความเชื่อ 
การผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆ และช่วงการใช้ชีวิตที่ใกล้กัน (Strauss & Howe, 1991) ในปัจจุบัน
บุคลากรในองค์กรประกอบด้วย 4 เจเนอเรชั่น ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในเรื่องของค่านิยม ทัศนคติ 
และลักษณะการท างาน  
         Generation X หรือ Gen-X หมายถึง คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 ส าหรับคน 
Gen-X นั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Yuppie หรือ Young Urban Professionals หมายถึง คนที่เกิดมา
ในยุคมั่งคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงแบบ
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ฮิปฮอป และเป็นยุคที่มีการให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากค่านิยมยุคเบบี้บูมเมอร์
ส่งผลให้มีเด็กเกิดมากเกินไป ปัญหาตามมาก็คือเรื ่องของทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจ านวน
ประชากร 
         ปัจจุบันคนยุค Gen-X เป็นคนวัยท างาน มีอายุตั ้งแต่ 40 ปีขึ้นไป พฤติกรรมและ
ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดคือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มีแนวคิดสร้างความสมดุล
ในเรื่องงานและครอบครัว คือท างานตามหน้าที่ ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเท ท าทุกอย่างได้เพียงล าพัง ไม่พ่ึงพา
ใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม หลายคนใน Gen-X มี
แนวโน้มที่จะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนา และไม่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งยังเป็นคนที่มี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เช่น มองว่าการอยู่ก่อนแต่ง การหย่าร้างก็เป็น
เรื่องปกติ เช่นเดียวกับเรื่องเพศที่ 3 ซึ่งต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผิดจารีต
ประเพณ ี
         Generation Y หรือ Gen-Y เรียกอีกอย่างว่า Millennials หมายถึง คนที่เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540 คน Gen-Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัล มีความเป็นสากล เปิดรับ
วัฒนธรรมแบบ Teen Pop มีเทคโนโลยีพกพา รักความสะดวกสบาย เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจก าลัง
เติบโตและเฟื่องฟู ท าให้พ่อแม่ที่เป็นคนในยุค Gen B ซึ่งถูกปลูกฝังให้ท างานหนักค่อนข้างจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต จึงท าให้ดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ที่เกิดมาในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เด็กยุค Gen-Y จึงมักจะ
ถูกตามใจ อยากได้อะไรต้องได้ มีโอกาสทางการศึกษาท่ีดี มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ท าในสิ่งที่ตัวเอง
ชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบลักษณะพฤติกรรมของคน Gen-Y มักต้องการความชัดเจนในการ
ท างาน เช่น ต้องชัดเจนว่าสิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร? นอกจากนี้ คน Gen-Y ยัง
ต้องการสร้างสมดุลเวลาให้กับตัวเอง 
          ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยและวัยท างาน จึงไม่น่าแปลกใจที่
คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ท าสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้
เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่นสมาร์ต
โฟน ไอแพด คุยโทรศัพท์ ไปพร้อมๆ กับท ากิจกรรมอื่นๆ อย่างการเดิน การท างาน หรือกินข้าวได ้

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ 
         องค์การ (Organization) หมายถึง การรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดการที่มี
การร่วมมือและประสานงานกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่างที่ตั้งไว้ โดยมีการใช้อ านาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ มีล าดับขั้นของการ
บังคับบัญชาและความรับผิดชอบ 
         ทฤษฎีองค์การ หมายถึง กรอบของแนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ศึกษาเฉพาะเรื่อง
โครงสร้างขององค์การ (organization design) กล่าวคือ เป็นการศึกษาเพื ่ออธิบายถึงการจัด

พัณณิตา กลัดทอง 
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โครงสร้างขององค์การ การออกแบบองค์การ รวมทั้งการเสนอทางเลือกในการบริหารองค์การเพื่อให้
องค์การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
         ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Theory) เนื ่องจากทฤษฎีองค์การได้ม ีการ
พัฒนาการมาเป็นล าดับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่ศึกษาถึงพฤติกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความ
เข้าใจในบุคคล พฤติกรรมของกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานที่ท างาน การจูงใจและ
การให้ความส าคัญกับคนงาน การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความพึง
พอใจในการท างาน ความร่วมมือ ตลอดจนอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่กระทบต่อพฤติกรรม 
จนกระทั่งมีการพัฒนามาสู่ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ที่ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีเชิงสถานการณ์หรือตาม
สถานการณ์ ทฤษฎีนี้มีข้อสมมติฐานคือ องค์การแต่ละองค์การมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นองค์ประกอบหรือสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ ดังนั้น การบริหารองค์การจึงเป็น
เรื่องของการท าให้องค์การแต่ละแห่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยการปรับ
รูปแบบการจัดองค์การภายในแต่ละแห่งให้เหมาะสมจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ เป็นแนวคิดที่มุ่งค้นคว้ารูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น (flexibility) และมีความปรับตัวได้
สูง (adaptable) ของแต่ละองค์การ 

 5.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดิจิตัลเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค 
ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ ่งประดิษฐ์และวิธีการ มา
ประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื ่อช่วยให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ ่ง ขึ ้นและเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งข้ึน 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือ
จัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอ่ืน ๆ ศัพท์นี้
โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึง
เทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่าง
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวน า 
อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์ 
         ดิจิตัลเทคโนโลยี คือ การน าเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิตัลในปัจจุบัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และอ านวย
ความสะดวก ในการสื่อสารหรือการปฏิบัติงานและการท างานร่วมกัน  รวมทั้งการติดต่อเชื่อมโยง
ข้อมูล จัดหาวิเคราะห์ประมวล ผลการจัดเก็บและการจัดการ การเผยแพร่ (ครอบคลุมทั้งข่าวสารและ
ข้อมูลดิบ) ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ทั้งเสียง ภาพ และตัวอักษรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น
เทคโนโลยียังประกอบด้วย เทคโนโลยีหลายประเภท เช่น เทคโนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของข้าราชการกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจอเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงาน

ราชการ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
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และฐานข้อมูล เทคโนโลยี โทรคมนาคมระบบมีสายและไร้สายซึ่งรวมไปถึงระบบสื่อมวลชน และ
เทคโนโลยีส านักงาน 

 5.4 ระบบราชการ 
         สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2543: 162) กล่าวว่า ระบบราชการ หมายถึง 
การจัดรูปแบบองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดใหญ่ สลับซับซ้อน ท าให้ระบบราชการต้องมี
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้การด าเนินงานในองค์การมีระเบียบแบบแผนที่มีความ
ชัดเจนมากข้ึน 
         เอกวิทย์ มณีธร (2551: 13) กล่าวว่า ระบบราชการ หมายถึง กลไกหรือเครื่องมือใน
การบริหารงานสาธารณะหรือของรัฐในระดับต่าง ๆ ที่มีกฎระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับจ านวนมาก 
เพ่ือท าให้การบริหารงานของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         สรุป ระบบราชการ หมายถึง องค์การที่มีการจัดโครงสร้างองค์การ มีสายการบังคับ
บัญชาการปฏิบัติงานตามความช านาญเฉพาะด้าน มีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด เน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้หลักคุณธรรม (Merit System) ในการสอบคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในระบบราชการ 

 5.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         ชานนท์ ศิริธร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง การเปิดรับสื ่อและการยอมรับ
นวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย  พบว่า 1. เจเนอเรชั่นวายเปิดรับสื่อ
มากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์         
2. เจเนอเรชั่นวายมีการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3. ตัวแปรด้านการเป็นเจ้าของนวัตกรรม 
การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
         เสาวนีย์ มหาชัย (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยี โดยศึกษาประชากรซึ่ง
เป็นบุคลากรสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 204 คน ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง แผนก/ส่วนงาน และระดับเงินเดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ส านักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน และปัจจัยอื่น ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อการใช้

พัณณิตา กลัดทอง 



 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

10 

เทคโนโลยี ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน และความวิตกกังวล มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงต่อการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มเจเนอเรชัน  X ที่
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 มีอายุระหว่าง 56 – 42 ปี ณ วันส ารวจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
และกลุ่มเจเนอเรชัน Y ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2540 มีอายุระหว่าง 41 – 24 ปี ณ วันส ารวจใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  
 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างจาก ระยะเวลาในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน และ
ต าแหน่งหน้าที่ในการท างานที่แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มเจเนอเรชั่น เนื่องจากปัจจัยข้างต้นที่แตกต่าง
กันย่อมส่งผลต่อค าตอบที่ต่างกัน โดยเป็นการสัมภาษณ์ลักษณะค าถามปลายเปิด แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเจเนอเรชั่น X จ านวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่น Y จ านวน 5 คน รวม 10 คน ทั้งนี้ 
เมื่อได้ผลจากการเก็บข้อมูลแล้ว จึงน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์โดยจ าแนกประเภทข้อมูลออกเป็น
หมวดหมู่ตามรูปแบบด้านต่างๆ เพื่อจัดท าสรุป และน าเสนอในรูปแบบบรรยายและพรรณนา ตาม
ประเด็นด้านต่างๆ 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์ข้าราชการกรมศุลกากร กลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
จ านวน 10 คน ในระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับอ านวยการสูง เกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงานราชการ สรุปได้
ดังนี้ 
 7.1 ทัศนคติต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงานราชการ  
         7.1.1 ด้านระบบงานในองค์การที่น า Digital Technology มาใช้  
     จากการศึกษาความเห็นที่มีต่อการน า Digital Technology มาใช้ในระบบการ
ท างาน กลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจุบันกรมศุลกากรมีการน า Digital Technology มาใช้ในระบบงานเยอะ เช่น ในเรื่องพิธีการทาง
ศุลกากร หรือการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบงาน เช่น ระบบ E-Tracking ระบบ E-Import 
ระบบ E-payment ระบบใบขน หรือการน าเครื่อง x-ray แบบ 3 มิติ มาใช้ในการตรวจกระเป๋า
ผู้โดยสาร เป็นต้น และปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของข้าราชการกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจอเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงาน

ราชการ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
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19 เช่น การประชุมผ่านโปรแกรม Zoom การใช้ E-Mail ในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ผู ้ให้ข้อมูลทั ้งสองเจเนอเรชั ่นให้ความเห็นว่า
สอดคล้องกันว่า การน า Digital Technology เหล่านี้มาใช้ในระบบการท างานเป็นเรื่องที่ดีและเห็น
ด้วย เนื่องจากช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้กระบวนการท างานของ
องค์การมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งยังสามารถลดจ านวนบุคลากรในการท างาน
โดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทน เช่น งานเอกสารหรืองานลักษณะซ ้าๆ (Routine) บางอย่าง 
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพ่ิมความแม่นย าในการท างานได้ เช่น การติดตามสถานะเอกสาร
หรือการควบคุมความเสี ่ยงต่างๆ รวมทั้งช่วยให้ผู ้น าเข้า-ส่งออก มีความสะดวกมากขึ้น ช่วยลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนด้านกระดาษ ในขณะที่การขับเคลื่อนด้วยดิจิตัลเทคโนโลยีของ
ระบบงาน ขึ้นอยู่กับหน้างานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานจริงมอง
ว่าองค์มีการใช้ดิจิตัลเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนในการท างานสูง ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานในส่วน
ของงานวิชาการมองว่ามีการน าดิจิตัลเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการท างานน้อย ซึ่งยังสามารถ
พัฒนาเพื่อน าดิจิตัลเทคโนโลยีมาใช้กับระบบอื่นๆ ได้อีกหลายระบบที่ยังไม่เป็นระบบดิจิตัล เช่น 
ระบบค าร้อง หรือแบบแจ้ง ที่ยังเป็นกระดาษ ในส่วนของระบบ Paperless ก็ยังไม่สมบูรณ์  
         7.1.2 ด้านทักษะและความพร้อมในการน า Digital Technology มาใช้ในการท างาน 
     จากการศึกษาทักษะและความพร้อมในการน า Digital Technology มาใช้ในการ
ท างาน ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองเจเนอเรชั่นได้ให้ข้อมูลไว้ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
     กลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีความทักษะและความพร้อมที่สูง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เติบโต
มากับเทคโนโลยี พร้อมเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และชอบการน า Digital Technology มาใช้ในการ
ท างาน เพราะมองว่าประหยัดเวลา และงานมีความถูกต้อง แม่นย า มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
     กลุ่มเจเนอเรชั่น X ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากกรมศุลกากรมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานมาก ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลบาง
กลุ่มมีทักษะและความพร้อมน้อย เนื่องจากส่วนงานที่รับผิดชอบ Manual เยอะ และระบบงาน
บางอย่างจ าเป็นต้องพึ่งกลุ ่มเจเนอเรชั่นใหม่ๆ ในการสอน แต่พร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้ และให้
ความเห็นว่าควรต้องมีการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอและต้องอัพเดทข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด  
     ในขณะเดียวกัน องค์การก็มีความพร้อมในการเปิดรับ Digital Technology สูง 
และกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเป็นระดับต้นๆ ของหน่วยงานรัฐในไทย 
เพราะ กรมศุลกากรจัดว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นสากล ความพร้อมด้านเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัย
ส าคัญ และมีงบการพัฒนาระบบสารสนเทศสูง รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากรในเรื ่องการพัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้บริการศุลกากรมี

พัณณิตา กลัดทอง 
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ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก จึงกล่าวได้ว่ากรมศุลกากรมีความ
พร้อมในการเปิดรับ Digital Technology สูงมาก  
         7.1.3 ด้านอุปสรรคของการใช้ Digital Technology ในการท างาน 
     จากการศึกษาอุปสรรคของการน า Digital Technology มาใช้ในการท างาน ผู้ให้
ข้อมูลทั้งสองเจเนอเรชั่นได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน โดยสามารถระบุเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
     ด้านลักษณะงาน ผู้ให้ข้อมูลเจเนอเรชั่น X ให้ข้อมูลว่างานบางอย่างไม่เหมาะกับ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ เทคโนโลยีเป็นแค่ตัวช่วยแต่มีข้อจ ากัดในการใช้งาน ท าให้ในการท าง าน
บางอย่างต้องใช้ทั้งเทคโนโลยี และ Manual ตรวจสอบควบคู่กันไป  
     ด้านเครื ่องมือ – อุปกรณ์ เครื ่องมือและอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ท าให้การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการท างาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และในส่วนของการจัดซื้อ จัดจ้าง และการด าเนินการ ยังมีความล่าช้าในการน าระบบต่างๆ มาใช้ 
เพราะยังมีความเป็นหน่วยงานราชการ ที่ต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอน 
     ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันด้าน
ข้อจ ากัดในเรื่องคน เนื่องจากองค์การมีความหลากหลายของช่วงวัยสูง ท าให้กลุ่มคนบางช่วงวัย
ปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการท างานไม่ทัน ซึ่งในอดีตมีความล่าช้าในการน าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในระบบงาน เนื่องจากกลุ่มคนบางกลุ่มคัดค้านไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับรูปแบบการท างาน
ใหม่ๆ โดยมองว่ายุ่งยากในการเรียนรู้ และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน เนื่องจากใช้วิธีการ
ท างานเดิมๆ มาเป็นระยะเวลานาน 
     ด้านโครงสร้างองค์การ องค์การเป็นหน่วยงานภาครัฐ โครงสร้างองค์การเป็นแบบ
แนวดิ่งและมีความซับซ้อนส่งผลให้การจัดซื้อ จัดจ้าง และการด าเนินการต่างๆ มีความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องเสนองานไปตามสายบังคับบัญชาซึ่งต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
น าระบบต่างๆ มาใช้งาน  

 7.2 เปรียบเทียบทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
         กลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การน า 
Digital Technology มาใช้ในระบบงานเป็นข้อดี เป็นการเติมช่องว่างในการท างานและอุดช่องโหว่ได้ 
รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้กระบวนการท างานมี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั ้งยังสามารถลดจ านวนบุคลากรในการท างานโดยการน า ระบบ
คอมพิวเตอร์มาทดแทน การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพิ่มความแม่นย าในการท างาน ช่วยลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนด้านกระดาษได้ แต่ส่วนของทักษะและความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยี กลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีความพร้อมและทักษะสูง และกลุ่มเจเนอเรชั่น X ส่วนใหญ่มีความ
พร้อมในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลบางกลุ่มมีทักษะและความพร้อมน้อย แต่
พร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หากไม่ปรับตัวก็ไม่

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของข้าราชการกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจอเนอเรชั่น Y ต่อการใช้ Digital Technology ในระบบงาน

ราชการ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
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สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอุปสรรคของการใช้ Digital Technology ในการ
ท างาน ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองเจเนอเรชั่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน คือ อุปสรรคด้านทรัพยากร
มนุษย์ เนื่องจากกลุ่มคนช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์หรือเจเนอเรชั่น X บางกลุ่ม ชอบท างานแบบเดิมๆ ไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนื่องจากมองว่ายุ่งยากและไม่เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ 
โดยข้อเสนอแนะของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y มองว่าควรพัฒนาบุคลากรในองค์การ
ก่อน เนื่องจากหากบุคลากรในองค์การไม่เข้าใจ ไม่เปิดใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้
กับระบบงานก็ไม่เกิดประโยชน์ 
         จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ต่อการ
ใช้ Digital Technology ในระบบงานราชการ ไม่แตกต่างกัน โดยมองว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
ข้อดี เนื่องจากช่วยอ านวยความสะดวก ลดเวลาในการท างาน รวมถึงท าให้งานมีความถูกต้อง แม่นย า 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในเรื่องของทักษะในการใช้เทคโนโลยี กลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีทักษะที่สูงกว่า 
ส่วนความพร้อมในการเปิดรับเทคโนโลยี กลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีความพร้อมใน
การเปิดรับและปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์การน ามาใช้กับระบบงาน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
         เช ิงนโยบาย หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบหรือน าเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยมา
ประยุกต์ใช้กับงานเอกสารให้มากขึ ้น เนื ่องจากส่วนงานที่เกี ่ยวข้องกับเอกสารมีการน าดิจิตัล
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานน้อยถึงปานกลาง ท าให้มีความล่าช้าในการท างานหรือเกิดความผิดพลาด
ได้ง่าย การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการท างานเอกสารทั่วไปในองค์การ นอกจากท าให้
กระบวนการท างานขององค์การ มีความรวดเร็วมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้ว ยังสามารถลดจ านวนบุคลากรในการท างานโดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทน 
         เชิงปฏิบัติ พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการจัดกิจกรรมระบบจับคู่ (buddy) ระหว่าง     
เจเนอเรชั่น เนื่องจากแต่ละกลุ่มเจเนอเรชั่นมีทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่ม
คนรุ่นใหม่ได้แนะน าในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้หรือมีทักษะ เพื่อให้การท างานร่วมกันระหว่างคนต่าง เจ
เนอเรชั่นเป็นไปอย่างราบรื่นและงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอีกแง่คือกลุ่ม
คนท างานรุ่นใหม่ ได้ประสบการณ์จากคนท างานรุ่นเก่า ที่จะน าประสบการณ์ในการท างาน เช่น การ
ตรวจจับของ การสังเกตผู้กระท าผิด การสะกดรอย เป็นต้น มาถ่ายทอดแก่คนท างานรุ่นใหม่ต่อไป 
         สิ่งส าคัญคือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวกับการท างานที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทั้งสองเจเนอเรชั่นสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อนระบบราชการเพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป 
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 8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
         การศึกษาครั้งนี้ ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการในกรมศุลกากร เท่านั้น หาก
ผู้ศึกษามีโอกาสและงบประมาณในการศึกษาครั้งต่อไป จะท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงาน
อื ่นๆ เพื ่อให้ได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์มากยิ ่งขึ ้น และเป็นแผนในการจัดการทาง
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้องค์การขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าผลจากแบบสอบถามมา ทดสอบหา ความเชื่อมั่น (Reliability 
Coefficient) มีค่า เท่ากับ 0.941 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุมากสุด 
31-40 ปี ระดับการศึกษามากสุด ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน  มากสุด 6-10 ปี           
2) สถานการณ์ในการท างานของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน มี 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ ด้านการบริหาร ด้านสวัสดิการหน่วยงาน ด้านการป้องกัน ด้าน
งบประมาณ และด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 3) พนักงานพอใจกับวิธีท างานในปัจจุบัน ผู้บังคับ
สั่งการทั้งหมดและตัดสินใจแก้ปัญหาเอง มองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือให้ก าลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาในการ 
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ปฏิบัติงาน ทุ่มเทความความสามารถคิดค้นงานใหม่ๆ และผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจให้ความร่วมมือ เปิด

โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความเห็นได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้ง รู้จัก เลือกสรรและใช้คนให้

เหมาะสมกับงานสูงที่สุด ความส าเร็จของงาน พนักงาน ได้รับการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการ

ท างานจากผู ้บังคับบัญชา สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และมีส่วนร่ วมในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, สถาณการณ์ในการท างาน, วิกฤตโควิด-19 
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Abstract 

The purpose of this independent research in order to study. 1. To study the 
leadership of the mayor under the Covid-19 crisis Case Study of Thepharak Subdistrict 
Municipality Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province. 2. To study the 
situation of the mayor's operation under the COVID-19 crisis Case Study of Thepharak 
Subdistrict Municipality Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province. The 
questionnaire was used to collect data. The results of the questionnaire. Confidence 
(Reliability Coefficient) is equal to 0.941. 

The sample used in this study: executives and personnel. Data were analyzed 
by using descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The results showed that: 1) Individual factors consisted of gender, age, 
educational level. and experience in the current position found that the respondents 
were more female than male. Age up to 31-40 years, the highest level of education is 
a bachelor's degree, experience in the current position 6-10 years. 2) The working 
situation of the mayor under the COVID-19 crisis There are 5 factors affecting 
operational efficiency: management Welfare departments defense, budget, and 
problem-solving ability. Statistically significant at the 0.05 level. 3) Employees are 
satisfied with the way they work today. The commander takes all the orders and 
decides to solve the problem himself. optimistic Help and encourage subordinates in  
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their work. Subordinates are willing to cooperate. Know, select and use the most 
suitable people for the job. 

 
Keywords: Leadership, working situation, Covid-19 Crisis 
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1. บทน า 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากจะส่งผล กระทบต่อ

สุขภาพแล้วยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดประมาณ การการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2563 มาอยู่ที่ -5.3% ซึ่งนับว่าต ่าที่สุดตั้งแต่วิกฤตต้มย ากุ้งซึ่งอยู่ที่ -7.6% และ
หากย้อนไปยังวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ยังหดตัวเพียง -0.7% เท่านั้น นับได้ว่าในช่วงเวลานี้ผู้น าองค์กรก าลัง
เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและมีความไม่แน่นอนสูง อีกทั้งยังเป็นกังวลกับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และ
ก าลังต้องขบคิดหาวิธีการในการรับมือกับ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น (สุภศักดิ์ กฤษณามระ และกานต์ชนก บุญ
สุภาพร, 2563) 
 ในช่วงก่อนหน้าที่การระบาดของโควิด-19 จะทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศซึ่งเป็นช่วง เทศกาล
ท่องเที่ยวของพนักงานส่วนใหญ่ ท าให้ต้องมีการกักตัวพนักงานที่เดินทางไปยังต่างประเทศเป็นเวลา 14 
วัน และในปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่เสี่ยงจากต่างประเทศมาเป็นคนที่สัมผัสและไปในพ้ืนที่เสี่ยงเดียวกันกับ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละราย โดยทุกบริษัทใช้นโยบายขั้นเด็ดขาดเพื่อก าชับการให้รายละเอียดที่ชัดเจน 
และกักตัวอย่างจริงจัง รวมไปถึงการห้ามเดินทาง ออกต่างจังหวัด หากมีการฝ่าฝืน ปิดบัง หรือให้ข้อมูลไม่
ตรงตามความจริงจะต้องถูกปลด ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเอง และป้องกันการน าเชื้อ
จากที่อื่นมาแพร่ให้คนใน ออฟฟิศอีกด้วย นโยบายการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในช่วงที่โควิด-19 ทวี
ความรุนแรงใน การระบาดมากยิ่งขึ้นอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเงินทุนและค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัท ซึ่งต้อง
มีการ สื่อสารให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน เพราะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ทั้งยังอยู่ในช่วง ตึงเครียด
จากความรุนแรงในการระบาดและการรักษาที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น บริษัทควรสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่
พนักงานและคู่ค้าในช่วงที่ไวรัสมีการระบาด เพื่อสัมพันธภาพที่ดีทั้งพนักงาน องค์กร และคู่ค้าขององค์กร
ในระยะยาว วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างเหตุการณ์ต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ส่งผล กระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก ทั้ง
ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ธุรกิจ และแม้แต่ด้านการศึกษา ด้วย เศรษฐกิจและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 
โอกาสในการได้งานและรอคอยผลการสัมภาษณ์มีผลท า ให้ถูกเลื่อนไปด้วย (กฤษฎา เสกตระกูล, 2563) 

การปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนระบบการ 
ท างานส าหรับทุกๆฝ่าย การบริหารจึงถือว่ามีความส าคัญในการดูแลองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตาม เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้โดยองค์กรปกครองส่วนที่องถิ่นนั้นถือเป็นองค์กรที่จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กรอย่างเป็นระบบ การตั้งเป้าหมายของ
องค์กรเกิดขึ้นจาก การรวมความคิดจากบุคลากรในองค์กรและต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี ผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจที่จะสามารถจะ
บริหารองค์กรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 ได้ก าหนดให้เทศบาล มี 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล โดยโครงสร้าง
ของเทศบาลต าบลจะประกอบ ไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี
จะมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี)และสมาชิกสภาเทศบาลจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
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โดยตรง การแบ่งระหว่างฝ่าย บริหารและฝ่ายสภาออกจากกันนั้นท าให้ทั้งสองฝ่ายมีการท างานที่ห่างเหิน
กัน เมื่อมีการปรับเปลี่ยน คณะท างานตามการได้รับเลือกตั้งจึงจ าเป็นจะต้องมีการสื่อสาร ตกลงและการ
ท างานร่วมกันระหว่าง นักการเมือง ข้าราชการและประชาชนเพื ่อให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีลักษณะผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้น า ซึ่งผู้น าคือ
บุคคลที่ ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น ากลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายและท าหน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม
บุคคล (Dejnozka, 1983 : 94) รวมถึงเป็นผู ้ที ่มีบทบาทส าคัญ มีอิทธิพลต่อการกระท า พฤติกรรม 
ความรู้สึก และ ความเชื่อถือของบุคคลในระบบสังคมนั้น (Morphet, E., John, R., & Reller, T.  1982 : 
122) ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นจะต้องมีภาวะผู้น า เพ่ือใช้ในการบริหารและดูแลให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
ท างานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งภาวะผู้น า (Leadership) ทางการบริหารคือกระบวนการของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โดยผู้น าจะใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น เพื่อน าให้พฤติกรรมขององค์กรเป็นไปตาม
ทิศทางที่ตั้งไว้ (Trewatha & Newport, 1982 :383) ภาวะของผู้น าม ีบทบาทหน้าที่หลักๆอยู่ 4 ส่วน คือ 
การก าหนดแนวทางหลัก (Path finding) โดยท าการก าหนดแนวความคิด ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การ
สร้างแผนงานขึ้นมาจะช่วยให้มีหลักการก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริงโดยใน ระหว่างการด าเนินงานผู้น า
จะต้องสนับสนุนพนักงาน มีส่วนร่วมในการสร้างพันธะกิจ วิสัยทัศน์ และสามารถ สื่อสารกับบุคลากรได้
อย่างชัดเจน, สร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ (Aligning) ผู้น าต้องเปลี่ยนแปลง ระบบ ขั้นตอนการ
ท างานและโครงสร้างองค์กรให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแนวทางหลัก , การมอบ อ านาจ 
(Empowering) ผู้น ามอบหมายหน้าที่หรืออ านาจให้บุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ ซึ่งกัน
และกัน และเพ่ือกระตุ้น สร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และส่วนสุดท้ายคือ การสร้าง
ตัวแบบ (Modeling) ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ รวมถึงเข้าใจคุณลักษณะ 
และความรู้ความสามารถของบุคลากร (พรทิพย์, 2547 : 68) ภาวะผู้น านั้นจะส่งผลต่อการท างานและ
ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร ซึ่งแรงจูงใจถือเป็นส่วนส าคัญในการท างานของบุคลากร
ภายในองค์กร แรงจูงใจในการท างานคือปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย
และตรงตาม จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยแรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (ศิริพร, 2550 : 
10) แรงจูงใจที่ เหมาะสมจะช่วยให้การท างานเกิดประสิทธิภาพซึ่งผู้บริหารถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับ บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และทุ่มเท สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างด ี
 จากการศึกษาปัญหาที่ได้กล่าวมา ท าให้ผู ้ว ิจัยต้องการที ่จะศึกษาเกี ่ยวกับภาวะผู ้น าของ
นายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาการบริหารโดยใช้ทฤษฎีภาวะผู้น ากับบุคลากรในองค์กร โดยที่ผลจากการวิจัย
จะน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการบริหารของผู้บริหารองค์กร เพื่อวางแผนและก าหนดนโยบายในการท างาน
ภายในองค์กร ให้องค์กรเกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด -19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
เทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด -19 กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3. ค าถามการวิจัย 

 1. ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด -19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
 2. สถานการณ์ในการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด -19 กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้น า หมายถึง  บุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้ง ที่สามารถชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงาน 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 ภาวะผู้น า หมายถึง สัมพันธภาพในเรื่องของการใช้อิทธิพล ที่มีต่อกันและกันระหว่างผู้น ากับผู้
ตามที่มุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานของผู้น าท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  
 บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 โควิด-19 หมายถึง โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดมีการระบาดใหญ่ไป
ทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลาย ประเทศทั่วโลก 
 สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนการท างานของพนักงานที่ท างานในเทศบาล
ต าบลเทพารักษ์ในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 
 

5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
งานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด -19 กรณีศึกษาเทศบาล

ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู ้ว ิจัยได้ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู ้น า 
แนวคิดภาวะผู้น าสมัยใหม่ แนวคิดภาวะผู้น าภายใต้วิกฤตโควิค -19 และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยน า
ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประกอบกับการด าเนินงานจริงเพื่อน าไปวิจัยกับบุคลากรในองค์กรเพื่อศึกษาภาวะ
ผู้น าที่ส่งผลต่อการท างานของบุคลกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5.1 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า 
 ผู้น า (Leadership) หรือความเป็นผู้น า หมายถึง ความสามารถในการน า (AHSC, 1985 : 719) 
จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น า ภาวะ ผู้น าได้รับความสนใจ และมีการศึกษามาเป็น
เวลานานแล้ว เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้น ามีความสามารถในการน าหรือมีภาวะผู้น า
ที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานั้นได้ศึกษาตั้งแต่ คุณลักษณะ (Traits) ของผู้น า อ านาจ (Power) ของผู้น า 
พฤติกรรม (Behavior) ของผู ้น าแบบต่าง ๆ และอื ่น ๆ ในปัจจุบันนี ้ก็ยังมีการศึกษาภาวะผู ้น าอยู่
ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผู้น าที่มี ประสิทธิภาพในแต่ละองค์การและในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน 

 5.2 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 การเป็นผู้น าเป็นเรื่องของความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสาย
ก ันได้ บุคล ิกและล ักษณะของการเป ็นผ ู ้น  าเป ็นส ิ ่ งท ี ่ม ีมาแต ่ก  า เน ิดและเป ็นค ุณสมบ ัติ
เฉพาะตัว  สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ผู้ที่เกิดในตระกูลของผู้น าย่อมจะต้องมีลักษณะผู้น า
ด้วย 

5.3 ทฤษฎีภาวะผู้น า 
 ผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จ  
หรือล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัยส าคัญท่ีสุดก็คือ ผู้น า ถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ก็
จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ใน
องค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ก็จะ
ไม่สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ และยังเป็นการ
ท าลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น า ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ในองค์การ
ประสบความล้มเหลว (วิเชียร วิทยอุดม, 2553: 1) 
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 5.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรี
ภายใต้วิกฤตโควิด-19 

รูปแบบภาวะผู้น าภายใต้วิกฤตโค
วิด-19  

1. ภาวะผู้น าสมัยใหม่ 
2. ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ 
3. ภาวะผู้น าแบบบูรณาการ 
 

สถานการณ์ในการท างานของ
นายกเทศมนตรีภายใต้ 

วิกฤตโควิด-19 
- ด้านการบริหาร  
- ด้านสวัสดิการหน่วยงาน 
- ด้านการป้องกัน 
- ด้านงบประมาณ  
- ด้านความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
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6. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 510 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 224 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973 : 727-728) 

 6.2 พื้นที่ท่ีศึกษา 
 พ้ืนที่ที่ศึกษา ได้แก่  เทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

6.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) และค าถามปลายเปิด ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย
สถานการณ์ในการท างานโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรือเหมาะสมน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรือเหมาะสมน้อยที่สุด 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบต่อเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรือเหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรือเหมาะสมน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
เชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) จ านวน 5 ข้อ 

คัดเลือกแบบเจาะจง เลือกจากผู้บริหาร และบุคลากรที่ท างานอยู่ในเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 คน 

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

7. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 7.1 สรุป 
  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นเพศชาย  จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 และเป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้มีอายุมากสุด 31-40 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.30 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีอายุน้อยสุด 50 
ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้มีระดับการศึกษามากสุด ได้แก่ ปริญญาตรี 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.34 รองลงมามีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.07 และมีระดับการศึกษาน้อยสุด ได้แก่ สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ1.34 
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้มี ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน มากสุด 
ได้แก่ 6-10 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 37.95 รองลงมา ได้แก่ 11-15 ปี จ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.25 และมีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน น้อยสุด ได้แก่ 16-20 ปี จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.94  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโค
วิด-19  
  ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = .83) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ด้านการ

ป้องกัน ( X = 4.32, S.D. = .85) รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหาร ( X = 4.19, S.D. = .88) ด้าน

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ( X = 4.12, S.D. = .54) ด้านงบประมาณ ( X = 4.05, S.D. = .78) 

และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสวัสดิการหน่วยงาน ( X = 4.01, S.D. = .69) 
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  ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการบริหาร 

   ( X = 4.19, S.D. = .88) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที ่มีค่าสูงสุด ได้แก่  
นายกเทศมนตรีของท่านสามารถน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.09, S.D. = .80) รองลงมา ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีของ

ท่านมีการก าหนดการท างานอย่างชัดเจนในช่วงโควิค19 ( X = 4.07, S.D. = .79) และข้อที่มีค่าน้อย

สุด ได้แก่ข้อ วิกฤติจากโควิดที ่เกิดขึ้น ท าให้นายกเทศมนตรีให้ความสนใจกับการท าให้องค์กร
ปลอดภัยจากโควิด และบริหารจัดการมากข้ึนกว่าปกติ ( X = 3.97, S.D. = .68) 

  ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการป้องกัน 
( X = 4.32, S.D. = .85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ นายกเทศมนตรี

ด าเนินการป้องกันด้วยการจัดหาหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ โดยเน้นให้อยู่ตาม ประตูทางเข้า
พื้นที่ท างาน ห้องอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ( X = 

4.20, S.D. = .88) รองลงมา ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งสถานที่ท างาน 

ที่พัก พื้นที่ส่วนกลาง ให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และท าความสะอาดบ่อยๆ โดยเน้นจุดสัมผัส
ร ่วม และจัดระบบระบายอากาศ ( X = 4.20, S.D. = .85) และข้อที ่ม ีค ่าน ้อยส ุด ได ้แก ่ข้อ 

นายกเทศมนตรีท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ป้องกันตนเองโดยการสวม
หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ( X = 4.07, S.D. 

= 1.07) 

  ระดับความคิดเห ็นต ่อสถานการณ์ในการท างานของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ด ้าน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ( X = 4.12, S.D. = .54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าสูงสุด ได้แก่ นายกเทศมนตรีของท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานในช่วงโควิค -19 (
X = 4.19, S.D. = .98) รองลงมา ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีของท่านมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ในช่วงโควิค -19 ( X = 4.18, S.D. = .59) และข้อที่มีค่าน้อยสุด ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีของท่าน

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นในช่วงโควิค -19 ( X = 3.98, S.D. = 

.75) 

  ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านงบประมาณ     
( X = 4.05, S.D. = .78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุด ได้แก่  นายกเทศมนตรีตั้ง

งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน เช่น ครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาดและการระงับการระบาดของโควิด -19 ( X = 4.21, S.D. = 

.63) รองลงมา ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีได้จัดสรรงบประมาณในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 

อย่างเหมาะสม ( X = 4.13, S.D. = .88) และข้อที่มีค่าน้อยสุด ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีด าเนินการ

ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19  เช่น ถุงยังชีพ หน้ากาก

อนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ เป็นต้น ( X = 4.02, S.D. = .73) 
  ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสวัสดิการ
หน่วยงาน ( X = 4.01, S.D. = .69) เม ื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว ่า ข ้อที ่ม ีค ่าส ูงส ุด ได ้แก่ 

นายกเทศมนตรีส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูชุมชน เช่น การเฝ้าระวัง  ตรวจคัดกรอง  หน้ากากอนามัย 
ท าเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน ( X = 4.18, S.D. = .88) รองลงมา ได้แก่ข้อ 

นายกเทศมนตรีจัดสรรสถานที่ เช่น โรงพยาบาลสนามเตรียมรองรับผู้ป่วยในเทศบาลของท่าน ( X = 

4.08, S.D. = .96) และข้อที่มีค่าน้อยสุด ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีได้ส่งเสริมความรู้ ในการควบคุม

และป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชน ( X = 3.97, S.D. = 1.00) 

  เชิงคุณภาพ  
  จากการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลเทพารักษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด -19  
พบว่า พนักงานพอใจกับวิธีท างานในปัจจุบัน การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา พนักงานมีระดับการ
รับรู ้ห ัวข้อสั ่งการทั ้งหมดและตัดสินใจแก้ปัญหาเอง  มองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือให้ก  าล ังใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความความสามารถคิดค้นงานใหม่ๆและผู้ใต้บังคับบัญชาเต็ม
ใจให้ความร่วมมือ มักคิดค้นงานหรือวิธีการใหม่ๆ และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความเห็นได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้ง รู้จัก เลือกสรรและใช้คนให้เหมาะสม
กับงานสูงที่สุด ความส าเร็จของงาน พนักงาน ได้รับการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการท างานจาก
ผู้บังคับบัญชาและได้รับการยกย่อง ความสามารถในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมี
ความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานที่ท า สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 7.2 อภิปรายผล 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 และเป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมีการท างาน
ในเทศบาลอ าเภอเทพารักษ์มากกว่าเพศชาย  มีอายุมากสุด 31-40 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.30 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีอายุน้อยสุด 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรอยู่ในวัยท างานกลางคนมากท่ีสุด มีระดับ
การศึกษามากสุด ได้แก่ ปริญญาตรี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.34 รองลงมามีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 และมีระดับการศึกษาน้อยสุด 
ได้แก่ สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 และมีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
มากสุด ได้แก่ 6-10 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 37.95 รองลงมา ได้แก่ 11-15 ปี จ านวน 70 
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คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน น้อยสุด ได้แก่ 16-20 ปี จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19  

    ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ด้านการป้องกัน อาจเป็นเพราะว่า 

การเกิดโรคระบาดโควิค -19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือมีก็ยังอยู่ในระหว่างการ

ทดลองท าให้ประชาชนต้องระมัดระวัง หาทางป้องกันการติดต่อของโรคระบาด  รองลงมา ได้แก่ ด้าน

การบริหาร ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา ด้านงบประมาณ  และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่ 

ด้านสวัสดิการหน่วยงาน อาจเป็นเพราะว่า ด้านสวัสดิการของหน่วยงานนิ่งและคงที่อยู่แล้ว ถึงแม้ว่า

จะเกิดโรคระบาดก็ไม่มีผลท าให้สวัสดิการเปลี่ยนไป 

    ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการบริหาร 

เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที ่มีค่าสูงสุด ได้แก่  นายกเทศมนตรีของท่านสามารถน าเอา

เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญของการท างาน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับหน่วยงาน

จึงสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อให้เกิด  ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้การท างานรวดเร็ว และ  แม่นย าขึ้น สามารถ

วางแผน แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น Notebook โทรศัพท์มือถือ ระบบ WIFI ที่รวดเร็ว ระบบ

อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ GPS ระบบการประชุม VDO Conferences ในระดับพื้นที่ ระบบการ

สื่อสาร online เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ ข้อ นายกเทศมนตรีของท่านมีการก าหนดการท างานอย่าง

ชัดเจนในช่วงโควิค-19 และข้อที่มีค่าน้อยสุด ได้แก่ข้อ วิกฤติจากโควิดที่เกิดขึ้น ท าให้นายกเทศมนตรี

ให้ความสนใจกับการท าให้องค์กรปลอดภัยจากโควิด และบริหารจัดการมากขึ ้นกว่าปกติ  อาจ

เนื่องมาจากว่าการเกิดโรคระบาดทุกคนเกิดความกลัวจึงได้มีการป้องกันอยู่แล้วท าให้ผู้บริหารเห็นว่าผู้

ใต้บังตับบัญชามีความรอบคอบในการป้องกันการติดโรคระบาดเลยให้ความสนใจรองลงมา ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยธวัช เนียมศิริ (2560) ที่กล่าวว่า ผู้น ายุค Thailand 4.0 ต้องมีการ

ปรับตัวอยู ่ตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของโลก เพราะเทคโนโลยีเปลี ่ยนไปเร็วมาก 

ขณะเดียวกันความคาดหวังของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ผู้น าต้องสนองตอบต่อความต้องการที่เกิดขึ้น

ให้ได้ผู้น าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์ จึงจะท า ให้งานส าเร็จ ผู้น าต้องปรับทัศนคติ พฤติกรรม

การท างานให้เข้ากับยุค 4.0 แต่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นสังคมที่มีความคิดที่เรียบง่าย ท าให้ เกิด

บรรยากาศในการท างานที่ดี มีส่วนร่วมในการท างาน  ของทุกฝ่าย ไม่ยึดติดกับคนเดียว เกิดการ

ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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ยอมรับมากขึ้น ลดความขัดแย้ง มีการใช้การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีและประสบการณ์ประกอบการ

พิจารณาซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่มีคุณภาพ และรวดเร็วของผู้น า ผู้ปฏิบัติร่วมกันจะมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานมากขึ้น 

    ระดับความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการป้องกัน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ นายกเทศมนตรีด าเนินการป้องกันด้วยการ

จัดหาหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ โดยเน้นให้อยู่ตาม ประตูทางเข้าพื้นที่ท างาน ห้องอาหาร ห้อง

สุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน รองลงมา ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีมี

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งสถานที่ท างาน ที่พัก พื้นที่ส่วนกลาง ให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

และท าความสะอาดบ่อยๆ โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม และจัดระบบระบายอากาศและข้อที่มีค่าน้อยสุด 

ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ป้องกันตนเองโดย

การสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ แสดงให้

เห็นว่าผู้บริหารมีความใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี สร้างองค์ความรู้ในทุกๆ ด้านให้กับตนเอง โดยติดตาม

ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้มากที่สุด ศึกษาหาความรู้ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ ต้องปฏิบัติตนให้เป็น

ตัวอย่าง ต่อผู้อื่น เสมอต้นเสมอปลาย สม ่าเสมอ และมีความจริงใจ (ไม่สร้างภาพ) ลดขั้นตอนพิธีการ 

ไม่เจ้ายศ เจ้าอย่าง (ติดดิน) ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

    ระดับความคิดเห ็นต ่อสถานการณ์ในการท างานของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ด ้าน

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  เม ื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว ่า ข ้อที ่ม ีค ่าส ูงส ุด ได ้แก่  

นายกเทศมนตรีของท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานในช่วงโควิค -19 รองลงมา ได้แก่

ข้อ นายกเทศมนตรีของท่านมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วในช่วงโควิค -19  และข้อที่มีค่าน้อยสุด 

ได้แก่ข้อ นายกเทศมนตรีของท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นในช่วง

โควิค -19 เป็นเพราะว่านายกเทศมนตรีสามารถสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบ ัต ิงานด้วยความเต ็มใจ  ได ้อย ่างมากด้วยวิธ ีการคือ เป ็นหลักและเป็นตัวอย ่างที ่ด ีให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น โดยลงมือท าเป็นตัวอย่าง การสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน การสนับสนุน

ปัจจัยการบริหาร การท างานด้วยความเป็นกันเอง มีความยุติธรรม และความเสมอภาค กระตุ้น

ความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละคน ความสามารถในแต่ละด้านออกมาเป็นผลงาน การให้เกียรติ มีความ

ห่วงใยเอ้ืออาทรต่อกัน 

    จากการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลเทพารักษ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19  

พันธสิทธิ ์พรหมฤทธิ ์
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พบว่า พนักงานพอใจกับวิธีท างานในปัจจุบัน การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา พนักงานมีระดับการ

รับรู ้ห ัวข้อสั ่งการทั ้งหมดและตัดสินใจแก้ปัญหาเอง  มองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือให้ก  าล ังใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความความสามารถคิดค้นงานใหม่ๆและผู้ใต้บังคับบัญชาเต็ม

ใจให้ความร่วมมือ มักคิดค้นงานหรือวิธีการใหม่ๆ และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความเห็นได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้ง รู้จัก เลือกสรรและใช้คนให้เหมาะสม

กับงานสูงที่สุด ความส าเร็จของงาน พนักงาน ได้รับการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการท างานจาก

ผู้บังคับบัญชาและได้รับการยกย่อง ความสามารถในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมี

ความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานที่ท า สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait 

Theories of Leadership) แนวความคิดนี้เชื ่อกันว่า คนเป็นผู้น าจะมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

ภาวะอารมณ์และจิตใจ ความต้องการ แรงขับ และค่านิยมที ่แตกต่างกับคนที่ไม่เป็นผู ้น า โดย

คุณลักษณะที่มักพบในตัวผู้น า ได้แก่ ความมีพลังและ ความทะเยอทะยาน ความต้องการน าผู้อ่ืน 

ความสัตย์ซื่อ มีจริยธรรม ยึดมั่นหลักการ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเฉลียวฉลาด และความรอบรู้ใน

งาน และยังสอดคล้องกับ ไบรแมน (Bryman, 1992, p.107) ที่กล่าวว่า ผู้น าแบบใหม่ (New Leadership) 

ผู้น าที่มีบารมี (Charismatic Leadership) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มี

ภาวะผู้น า/ผู้น า (Leadership/Leader) เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) สาระส าคัญของ

แนวคิดผู้น าแบบใหม่ในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนจุดเน้น โดยให้ความส าคัญที่แตกต่างของภาวะผู้น าในอดีต 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา  
  1. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผู้น าภายใต้วิกฤตโควิค -19 ควรเพิ่มวิธีการใน
รูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เข้ากับภาวะวิกฤตโควิค -19 ให้มากขึ้นอีก เช่น ในการ
ป้องกัน วิธีการป้องกัน เป็นต้น 
  2. ด้านสวัสดิการหน่วยงาน ควรเพิ่มสวัสดิการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เรื ่องเงิน
เยียวยาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
  3. ควรสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าภายใต้วิกฤตโค
วิด-19 เพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะผู้น ารูปแบบนี้จะให้ความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
และเหมาะสมกับลักษณะการท างานของคนไทยที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
  4. รูปแบบวิธีการใหม่ ๆ ในการป้องกันจะกระตุ้นการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีความ
พึงพอใจในการท างาน ผู้บริหารหรือผู้น าควรปรับปรุงและพัฒนาให้แตกต่างไปจากเดิม  

ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีภายใต้วิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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  5. ควรเพิ่มบรรยากาศในการท างานให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังตับ
บัญชา เกิดความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า
ในการพัฒนา ซึ่งย่อมมีอุปสรรค ดังนั้นจึงควรศึกษาเก่ียวกับอุปสรรคของการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
  2. ควรศึกษาภาวะผู้น าด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ด้านการปรับตัว ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
เป็นต้น เพ่ือน าไปพัฒนา เป็นวิธีการในการก าจัดอุปสรรคและน าไปต่อยอดในการท างาน 
  3. ในการพัฒนาเนื ่องจากการศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มากกว่าเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเชิงลึกส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปอาจ
เพิ ่มการวิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) มากขึ ้น เช ่น การสัมภาษณ์กลุ ่ม (Group 
interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์
ในการน าไปใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พันธสิทธิ ์พรหมฤทธิ ์
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง  
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึง่” 

ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
 

พัสกร ยาชูชีพ* 
 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการ
แห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่งและโครงการเรา
ชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมซึ่งเป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการทบทวน
วรรณกรรม และแบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ   
 ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า จากข้อมูลผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละ

ครึ่ง ("�̅�" = 4.55) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากน้อยกว่าโครงการเราชนะ (" �̅�" = 
4.64) เนื่องจากโครงการคนละครึ่ง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องร่วมออกเงินของตนเองเพ่ือ
การจับจ่ายใช้สอยครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ท าให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อยยังคงมีการใช้จ่ายแบบปกติ ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายที่มากขึ้น แต่โครงการเราชนะรัฐบาล
เป็นผู้สนับสนุนค่าครองชีพแบบ 100% ในกรอบวงเงินสัปดาห์ละ 700 บาท ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการคนละครึ่งจึงมีก าลังในการใช้จ่ายมากกว่า แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นผู้ประกอบการก็ยังคงเห็น 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
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ว่าโครงการคนละครึ่งควรจะมีต่อไปมากกว่าโครงการเราชนะที่ร้อยละ 0.5 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ส่วนมากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ ้น เป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจฐานราก และยังเป็นการใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการเราชนะ, โครงการคนละครึ่ง, 
นโยบายสาธารณะ 
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1. บทน า 
 เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา        
สายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั ่น เมืองหลวงของ
มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 
11 มีนาคม 2563 (วิกิพีเดีย.(2564)) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 ราย
แรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 2563 
ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที ่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ ้น จนเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 จึงมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และใน
ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของ โควิด -19 อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 10,000 
รายเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยและความเป็นอยู ่ของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบร ิโภค
ภายในประเทศ และเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยแบ่งเป็น 2 โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ 

ชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ (4,363 
ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื ้นที ่ประเทศไทย (พื ้นที ่ของประเทศไทยประมาณ 
320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร) โดยชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด คือ เทศบาล
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของประเทศ คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที ่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจส าคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก ทั ้งในด้านพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความส าคัญของประเทศรองจาก
ท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งเหมาะสม โดยจังหวัดชลบุรีนั้นมีอาณา
เขตติดต่อ (ตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากทิศเหนือ) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง 
และติดต่อกับอ่าวไทยทางทิศตะวันตก จึงท าให้ประชากรของจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตาม
ข้อมูลจ านวนประชากรของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
จังหวัดชลบุรีมีประชากร 1,509,125 คน คิดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากรเพศ
ชาย 696,038 คน และประชากรเพศหญิง 725,387 คน มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 345.89 
คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ (วิกิพีเดีย.(2564)) จากผลการส ารวจ
สภาวะการมีงานท าของประชากรในจังหวัดชลบุรี ช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563  เป็นประชากรผู้ที่อยู่
ในก าลังแรงงาน 1,060,008 คน ประกอบด้วยผู้มีงานท า 1,047,022คน ผู้ว่างงาน 12,986 คน โดยผู้
มีงานท าส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาดร้อยละ 26.4 รองลงมาคือ ผู้
ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบร้อยละ 21.2 และผู้ปฏิบัติงาน
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ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องร้อยละ 14.8 นอกนั้นกระจายอยู่ในอาชีพอ่ืน ๆ 
ซึ่งในจังหวัดชลบุรีนั้นถือเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดจ านวน 15 นิคมอุตสาหกรรม มี
สถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีจ านวนทั้งสิ้น 65,806 แห่ง ส่วน
ใหญ่เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการขายปลีกจ านวน 21,676 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมา
เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 12,250 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
18.6 และสถานประกอบการเก่ียวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ จ านวน 9,183 แห่งคิดเป็นร้อยละ 14.0  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ
ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมีความ
หลากหลายในการประกอบอาชีพอันจะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม ซึ่งการครั้งนี้มุ่งศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและ
โครงการเราชนะ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการเราชนะ
และโครงการคนละครึ่งในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการ
เราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 

 1. ประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะใน
บริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษา 

 4.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง” ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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  วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546 : 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่า
องค์การสามารถตอบสนองผู้บริโภคเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุใน
สิ่งที่พยายามจะท ามากน้อยเพียงใด 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย หากสามารถท าได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิผลสูง 
  รุ ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536 : 169) ประสิทธิผล หมายถึง 
ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982 : 812) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผล
เป็นเรื่องของการกระท าใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระท าหรือ
ความพยายามจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้น ตรง ครบถ้วน ทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 
  อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผล คือ การกระท าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะประกอบด้วยความสัมพันธ์บางอย่าง ระหว่างกลุ่ม
คน 3 กลุ่ม อันประกอบไปด้วย (1) ภาคครัวเรือน (Households) (2) ภาคธุรกิจ (Firms) และ (3) 
ภาครัฐ (Government) โดยธุรกรรมระหว่างตัวละครต่าง ๆ นั้นจะเป็นระดับ “มหภาค” แต่เมื่อเน้นดู
ข้างในตัวละครในการจัดการบริหารเงินของแต่ละกลุ่มแล้วนั้นจะเป็นระดับ “จุลภาค” 
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วนั้นจะพบว่า ความสัมพันธ์นั้นเริ่มจาก ภาคครัวเรือน 
ขายปัจจัยการผลิต ซึ่งก็คือ แรงงานและที่ดิน ผ่านตลาดทรัพยากรหรือ Resource Market ให้กับ
ภาคธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยการผลิต หลังจากนั้นภาคธุรกิจก็จะจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน 
ค่าซื้อที่ดิน เป็นต้น คืนให้แก่ภาคครัวเรือนท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้ ภาคครัวเรือนก็จะน ารายได้ที่มี
มาซื้อสินค้าจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบและท าให้เกิดการ
เติบโตของเศรษฐกิจนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อคนมีรายได้ ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลน า
รายได้จากภาษีมาพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของสังคมที่ภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะท าเองไม่ได้หรือไม่ได้
อยากท าเพราะไม่คุ้มค่า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ) สร้างหน่วยงานรัฐและจ้างคนมาท างาน (ส านักงานเขต ส านักงานที่ดิน เป็น
ต้น) เพื่อท าตามนโยบายรัฐต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอาจจะใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งรัฐนอก
จะรับรายได้จากประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อทรัพยากรการผลิตจากครัวเรือน 
(จ้างคนไปท างานให้รัฐ) และซื้อของจากหน่วยธุรกิจ (ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของภาคธุรกิจ) อีกด้วย 
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โดยการจับจ่ายของทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลล้วนมีผลต่อการขยายตัวและหดตัวของ
เศรษฐกจิทั้งสิ้น 
  และจากความสัมพันธ์ดังกล่าววิกฤตโควิด 19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน
การเงินในทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐบาลจึงเริ่มแก้ไขและเยียวยาระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากโดยใช้มาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก ซึ่งในส่วนของภาคครัวเรือนจะเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เป็น
การบริหารเงินของบุคคลหรือภาคครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด -19 ท าให้การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชะลอตัว ภาคธุรกิจจะเป็นเรื่อง Corporate Finance การเงินธุรกิจที่ภาครัฐออก
นโยบายต่าง ๆ เพื่อประคับประคองสถานประกอบการให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไป
ได้ ภาครัฐจะเป็นเรื่องการเงินการคลัง (Government Finance) ซึ่งมีเครื่องมือเยอะกว่าในการแก้ไข
ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต ่า ตั้งแต่การปรับลกดอกเบี้ยนโยบาย การปล่อยเงินกู้ รวมไปถึงการ
ขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ต่าง ๆ 
  ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้นงบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึงต้องแปรมาเป็นกึ่งๆ เช่น ท า 
PPP รูปแบบการจัดการค่อนมาทางเอกชนมากขึ้น ความแตกต่างของการจัดการทางการเงินของ
ภาครัฐและภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
  1) ภาคร ั ฐ  Maximize Welfare / Maximize Vote (เป ็ นแนว เศรษฐศาสตร์
การเมือง) จะเป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินมีกระบวนการการใช้เงินมากกว่า ถูกควบคุมโดยกฎหมาย 
ซึ่งการลงทุนแต่ละโครงการนั้น ภาครัฐมองหลายมิติ (Cost-benefit analysis) ไม่ได้มองผลตอบแทน
มิติด้านการเงินอย่างเดียว  
  2) ภาคเอกชน Maximize shareholder Wealth / Maximize Profit การลงทุน
จะมองการได้ก าไร เป็นมิติทางด้านการเงิน 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
  บุญชนะ อัตถากร (2516 : 432) ให้ความหมายการคลังภาคสาธารณะว่า เป็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งปัญหาเป็น 4 ประการ ดังนี้ 
  1) ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร 
  2) ปัญหาการกระจายรายได้ของประชาชาติ 
  3) ปัญหาการท าให้คนมีงานท า 
  4) ปัญหาเสถียรภาพของระดับราคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  Richard A. Musgrave (1989) นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการคลังสาธารณะ
มีความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรมีหน้าที่ที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อน าไปผลิตสินค้าสาธารณะ
สินค้าเอกชน และบริการอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงกับความต้องการของคนส่วน
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ใหญ่ในสังคมด้วย ซึ่งการแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐจะต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยตามหลักของ Pareto 
  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของสังคม เพื่อกระจายสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นในสังคมจ าแนกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึงกัน โดยผ่าน
มาตรการการคลังด้านรายได้ คือ การจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า และการเก็บภาษีแบบทั่วไป มาตรการ
การคลังด้านรายจ่ายทั ้งในส่วนสวัสดิการเพื ่อลดความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการประกันสังคม เป็นต้น และส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
เพ่ิมพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการหารายได้ของผู้มีรายได้ต ่าหรือผู้ที่อยู่ในฐานะช่วยตัวเอง
ได้ เช่น โครงการศึกษาอบรมทางด้านวิชาชีพ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
โครงการปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดการชลประทาน เป็นต้น 
  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ โดยรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ในระดับการ
จ้างงานเต็มที่ และรักษาระดับราคาหรือควบคุมอัตราเงินเฟ้อของประเทศให้คงที่ 
  ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ผ่านการเก็บภาษีอากร การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และ
การก่อหนี้สาธารณะซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 
  ภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนจะมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตและสินค้าหรือบริการ
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการน าเงินออมไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่ งสถาบันการเงินจะน าเงินฝาก
เหล่านั้นไปให้ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลกู้ยืม โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะต้องจ่ายภาษีอากรให้
เป็นรายได้ของภาครัฐบาล จากนั้นภาครัฐบาลจะน ารายได้จากภาษีอากรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตบริการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อสังคม เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้หากมี
การใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่หาได้ รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเงินจากทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้จ่ายใน
กิจการของภาครัฐเพิ ่มเติม ซึ ่งการใช้จ่ายของภาครัฐบาลนั้นก็จะเป็นการน าเอาภาษีกลับคืนสู่
ประชาชนนั่นเอง 
 4.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
  การก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การบริหาร รวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดหรือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยหลักการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและสามารถ
แสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองได้ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง เมื่อความต้องการของ
ประชาชได้ถูกน ามาพิจารณาและกลั่นกรองให้เป็นนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายสาธารณะ
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

พัสกร ยาชูชีพ 
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  1. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  2. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
  4. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมของสังคม 
  5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ดีที่สุด ได้แก่นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนโยบายสาธารณะ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive Policy) 
  2. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policy)  
  3. นโยบายที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Regulative Policy) 

 4.4 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
  ส่วนประเมินผล ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลโครงการ ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึงกระบวนการที ่มุ ่งแสวงหาค าตอบว่า
นโยบาย/แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดโดยมี
มาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้”การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสัก
คนหนึ่งเอากระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่าสวยงามดีแล้วหรือยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะได้
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
  1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะ
ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 
  2. เพื ่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
  3. เพื่อปรับปรุงงานถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้วพบว่าบางโครงการไม่ได้เสีย
ทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อเราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดย
พิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใดเช่นขาดความร่วมมือของประชาชนขัดต่อค่านิยมของ
ประชาชนขาดการประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่อเมื่อเราทราบผลของการ
ประเมินผลเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
  4. เพื ่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก 
  5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการแต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ
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สม ่าเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไป 
  โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ (วรเดชจันทรศรและไพโรจน์ภัทรนรากุล. 
2541 : 44 )  
  1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) 
  4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
  5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
  6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
  7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
  8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  วรรณศิริ บดีรัฐ, ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม (2564) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 
3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านปัจจัยการสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
  ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ได้ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการชิมช็อปใช้: การ
ประเมินเชิงนโยบายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมลงทะเบียน
ในมาตรการชิมช็อปใช้ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน และ
ปัจจัยทางด้านภาครัฐได้แก่ ระบบการลงทะเบียน โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมาตรการในระดับต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 
  อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์, วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษา
การประเมินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5 ,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
“เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลใน
สถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรค ผลกระทบ
ทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อน และให้ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤต
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ตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพของประชากรที่ทันสมัย จึงท า
ให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อ
การยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป มาตรการนี้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้ได้ 
ด้านผลลัพธ์พบว่า ความสะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เมื ่อเกิดการ
ลงทะเบียนผิดพลาด ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้า คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้ สามารถน าเงินมา
หมุนเวียนเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการหยุดงานได้ 
  นายกิตติพัฒน์ บัวอุบล (2560) ได้ศึกษาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสินเชื่อซับ
ไพรม์ที่มีต่อการเติบโตของผลผลิตศักยภาพของไทย โดยเปรียบเทียบการประมาณผลผลิตศักยภาพ
สองวิธีที่เป็นที่นิยมใช้อย่างวิธีสมการการผลิตและวิธี Hordrick-Prescott filter พบว่าทั้งสองวิธีให้ผล
การประมาณใกล้เคียงกัน แต่การประมาณด้วยวิธีสมการการผลิตมีความเหมาะสมมากกว่าในแง่
ความสามารถในการอธิบายอัตราเงินเฟ้อและมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์รองรับ นอกจากนี้ ใน
การศึกษาได้ใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงพลวัตรของวิกฤติ
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ต่อผลผลิตศักยภาพของประเทศไทย โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของราคาที่
อยู่อาศัยและอัตราการค้างช าระหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงถึงภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ และจากการค านวณ Impulse Response Function พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อผลผลิตศักยภาพของไทยโดยท าให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตศักยภาพลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 0.01-0.03 ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 0.16 ใน 5 ปีซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงในการจ้าง
งานและการสะสมทุนที่ชะลอลงเป็นเวลานาน 
  ศักดิ ์ส ุดา จิระศุภโชค (2558) ได้ศึกษาการประเมินผลนโยบายภาครัฐ ด้าน
ทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  พบว่า ระบบและขั้นตอนของการด าเนินนโยบายมี
ความส าคัญต่อการพัฒนานโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงมีบทบาทในการระงับ
นโยบายของรัฐด้วย เพราะในบางพื้นที่ที่แตกต่างกัน การด าเนินนโยบายที่เหมาะสมกับพื้นที่จะท าให้
นโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก ความซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนิน
นโยบาย และผลการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงนโยบาย พบว่า (1) ควรมีความชัดเจนในการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม (2) ควรมีการประชาคมร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่ (3) ควรมีกรอบเวลาที่แน่นอนในการยืดหยุ่นผ่อนผัน การประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมายเกี่ยวกับป่าชายเลนและ (4) ภาครัฐควรมาตรการรองรับด้านการจัดหาอาชีพอื่นที่ไม่กระทบ
กับป่าชายเลน และไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน 
  สิริกมล นาเมืองรักษ์ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงไม่มี

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง”  ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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ประสิทธิผล เพราะไม่สามารถท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงประสบ
ความส าเร็จได้ 2) ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงที่ท าให้
โครงการไม่ประสบความส าเร็จ คือ ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ และนักการเมือง รวมถึงระบบการด าเนินงาน ขั้นตอน และการประสานงาน
ระหว่างโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงและชุมชนที่มีความล่าช้าและการประชาสัมพันธ์ชี ้แจง
รายละเอียดของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงที่มีน้อย และไม่ชัดเจน 
  สุวรรณี แย้มพราย และปรีชญาณ์ นักฟ้อน (2562) ได้ศึกษาการประเมินผลนโยบาย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสภาพการด าเนินงาน 
ปัญหา ผลการด าเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตลาดพระบัง โดยการประเมินนโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐใน 3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาของนโยบาย ด้านกระบวนการ และ ด้านผลลัพธ์ จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตลาดกระบังมีความเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ส่วนคุณสมบัติส่วนบุคคลของประชาชนในเขตลาดกระบังที่มีผลต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบาย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกด้านไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐด้านเนื้อหาและด้านกระบวนการแตกต่างกัน ขณะที่มีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทุกด้านแตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านเนื้อหา
และด้านกระบวนการไม่แตกต่างกัน ขณะที่มีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้าน
ผลลัพธ์แตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้าน
เนื้อหาและด้านกระบวนการไม่แตกต่างกัน ขณะที่มีความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้าน
ผลลัพธ์แตกต่างกัน ส่วนด้านประเภทของการใช้บัตรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 2552 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง The Sub 
– Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยท าการศึกษาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่
รุนแรงซึ่งได้เกิดขึ้นในปี 2548-2551 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติของสหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต เมื่อวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage 
Crisis) ได้ขยายตัวเป็น วิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis) ในช่วงปีพ.ศ. 2550- 2552 นั้น ได้
มีการด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน 
อันแสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารของสหรัฐอเมริกา โดยผู้เขียนยกตัวอย่างรัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้องอันมีความน่าสนใจ และได้รับ
การกล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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  1. ร ัฐบัญญัติการเคหะและการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and 
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Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 ) 
   - รัฐบัญญัติมาตรการส่งเสริมส าหรับผู้เป็นเจ้าของเคหะสถาน ค.ศ. 2008 
(Hope for Homeowner Act of 2008)    
   - รัฐบัญญัติมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เคหะสถานถูกบังคับคดียึดทรัพย์ค.ศ. 
2008 (Foreclosure Prevention Act of 2008)  
  2. ร ัฐบัญญัติส ่งเสร ิมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)  
  3. รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) 
  Naoyuki Yoshino , Farhad Taghizadeh–Hesary (2014) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื ่อง นโยบายทางการเงินและความผันผวนของราคาน ้ามันหลังวิกฤติสินเชื ่อซับไพรม์ (วิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์) โดยจากผลการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า นโยบายการเงินแบบขยายตัว (easy 
monetary policy) ส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงปี 1980 – 2011 อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผล
การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า หลังเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินดอลลาร์ที่
อ่อนลงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing) ของประเทศผลักดันให้ราคา
น ้ามันในหน่วยดอลลาร์สหรัฐถีบตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2009 – 2012 ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ตลาดน ้ามันและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในระยะยาว เนื่องจาก
น ้ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
 4.6 โครงการเราชนะ 

  โครงการเราชนะเป็นมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จ านวนประมาณ 31.1 
ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยวงเงินช่วยเหลือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อการใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถ

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง” ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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ด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นส าคัญ ซึ่ง
ความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย 
รับจ้าง เกษตรกร 
  ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการ
เยียวยาโควิด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งใน
โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ในโครงการเราชนะ โดยการเพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท 
  โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ (2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการเราชนะ 

 

รูปที่ 1 แผนผังการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ (https://www.เราชนะ.com/) 
 

พัสกร ยาชูชีพ 
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 4.7 โครงการคนละครึ่ง 
  โครงการคนละครึ ่ง มีวัตถุประสงค์เพื ่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดย
ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาท
ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่าย
หมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง 
    4.8 ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 

  จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2559 จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 912,498 ล้านบาท คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (14,533,465 ล้านบาท) และคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 42.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (2,150,527 ล้านบาท) 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่า 895,800 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (1 ,981,429 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจาก

สาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 462,242 ล้านบาท และภาคบริการที่ส าคัญ ได้แก่ การขายส่งและการขาย

ปลีกฯ การไฟฟ้า แก๊ส การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร การบริหาร

ราชการฯ  ส าหรับภาคเกษตร  มูลค่า 16,697 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด 

  จังหวัดชลบุรีนั ้นถือเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดจ านวน 15 นิคม

อุตสาหกรรม มีสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ตั ้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีจ านวนทั้งสิ้น 

65,806 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการขายปลีกจ านวน 21 ,676 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 32.9 รองลงมาเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 12 ,250 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.6 และสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ จ านวน 9,183 แห่งคิดเป็น

ร้อยละ 14.0 โดยสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ตั ้งอยู ่ในจังหวัดชลบุรีเป็นสถาน

ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนท างาน 1-15 คน มีจ านวน 62,451 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.9 รองลงมา

เป็นสถานประกอบการที่มีคนท างาน 16-25 คน มีจ านวน 1,253 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.9 สถาน

ประกอบการที ่ม ีคนท างาน 51-200 คน มีจ านวน 805 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.2 และสถาน

ประกอบการที่มีคนท างาน 31-50 คน มีจ านวน 525 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ จากข้อมูล

ดังกล่าวพบว่าในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีนั้นมีสถานประกอบการ/กิจการที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะจ านวนทั้งสิ้น 58,668 ร้าน 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง”  ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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5. ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 

 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วม 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 58,668 ร้าน ขนาด
ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จ านวน 397 
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เพ่ือความแม่นย าในการประมวลผลที่มากขึ้น 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี ้การวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื่อสาธารณะรวมทั้งข้อมูล Online โดยมีขั้นตอนการศึกษา  
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่ง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
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6. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ด ้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู ้ประกอบการร้านค้า  พบว่า 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนมากประกอบกิจการค้าประเภทอาหาร / ของหวาน / 
เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 47.8 สถานที่ตั้งของร้านค้าส่วนมากอยู่ในตลาด คิดเป็นร้อยละ 42.3 มี
ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการอยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.8 ช่วงเวลาในการ
เปิดด าเนินการเฉพาะกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 86.3  

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ต ่า
กว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3 ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อน
การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 50 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.8 รายได้เฉลี่ยต่อวัน
โดยรวมหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 มียอด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 201 – 250 
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการคนละครึ่ง
ต่อไปคิดเป็นร้อยละ 97.5 

การประเมินโครงการตามหลัก  
CIPP Model 

X̅ SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) 

4.69 0.44 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 4.50 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 3 

ด้านกระบวนการ (Process) 4.49 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด 4 
ด้านผลผลิต (Product) 4.52 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด 2 

รวม 4.55 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด  

 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละ
ครึ่งตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคน
ละครึ่งตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกด้าน โดยอันดับแรก คือ ด้าน
สภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) อยู ่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลผลิต 
(Product) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และด้านกระบวนการ (Process) ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็น  ของด้าน

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง”  ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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สภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ โดยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อันดับแรกคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการประกอบอาชีพของประชาชน และการแพร่ระบาดของ โควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
มาตรการ “โครงการคนละครึ่ง” มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้า
เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 และการรับทราบว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการอัดฉีด
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็น อันดับแรกคือ 
รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่งไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก ส าหรับร้านค้าและผู้ค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
เป็นอย่างดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ 
(Process) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ อันดับแรกคือ การจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่
เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ถุงเงินสามารถท าได้ง ่าย ไม่ยุ ่งยาก และอันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานภาครัฐมีการติดตามและ
ประเมินผลจากร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขใน
การด าเนินมาตรการอื่นต่อไป จ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ โครงการคนละครึ่งท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการคน
ละครึ่งช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และมีความพึงพอใจต่อโครงการคนละ
ครึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือ เงินช่วยเหลือตามโครงการคนละครึ่งที่
ก าหนดให้วันละ 150 บาท มีความเหมาะสม อยู่ในระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ตามล าดับ  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ต ่อการประเม ินผลโครงการคนละคร ึ ่งตามหลักการ CIPP Model จ  าแนกตามอาย ุของ
ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
โครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนก
ตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาที่ ต่างกันจะมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามประเภทของร้านค้า พบว่า ผู้ประกอบการที่มีประเภทของ

พัสกร ยาชูชีพ 
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ร้านค้าที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลั ก CIPP Model 
แตกต่างกันอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .05 จ  าแนกตามสถานที ่ต ั ้งของร้านค้าพบว่า 
ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งของร้านค้าท่ีต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคน
ละครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามสถาน
ที่ตั้งของร้านค้าพบว่า ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งของร้านค้าที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 
.05 จ าแนกตามระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการเปิด
ด าเนินกิจการที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP 
Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงาน
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model พบว่า
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.8 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อน
การเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 50 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวม
หลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 ยอดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 201 – 250 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการเราชนะต่อไปคิดเป็นร้อยละ 97 

การประเมินโครงการตามหลัก  
CIPP Model 

X̅ SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) 

4.73 0.48 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 4.56 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 4 
ด้านกระบวนการ (Process) 4.62 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 3 

ด้านผลผลิต (Product) 4.66 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด 2 

รวม 4.64 0.53 เห็นด้วยมากที่สุด  

 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ 
CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุดในทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ด้านผลผลิต (Product) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ตามล าดับ 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง”  ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนก
ตามรายข้อ พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการ
เราชนะตามหลักการ CIPP Model เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านพบว่า 1) ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context) โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ อันดับแรกคือ การควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการประกอบอาชีพของประชาชน รองลงมาคือ การ
แพร่ระบาดของ โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการแพร่ระบาดของ โควิด -19 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการร้านค้า การรับทราบว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการอัดฉีดเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ตามล าดับ 2) ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด และเมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ 
อันดับแรกคือ แอพพลิเคชั่นถุงเงินมีความเหมาะสมต่อการใช้งานเพ่ือการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ 
โดยใช้งานได้ง่าย สะดวก และไม่ติดขัด รองลงมาคือ รัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
เราชนะไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการเราชนะส าหรับร้านค้าและผู้ค้า มีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและ
ให้ความรู้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเป็นอย่างดี และอันดับสุดท้ายคือ ข้อก าหนดและ
กฎเกณฑ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และธนาคารกรุงไทย
และท่ีว่าการอ าเภอหรือที่ท าการเขต มีการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปากกา หมึก
พิมพ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับให้บริการในการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการเราชนะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
ตามล าดับ 3) ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั ้งนี ้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ อันดับ
แรกคือ การจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระยะเวลาที่เหมาะสม รองลงมา
คือ ขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และอันดับสุดท้ายคือ 
หน่วยงานภาครัฐมีการติดตามและประเมินผลจากร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพ่ือ
น าไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขในการด าเนินมาตรการอ่ืนต่อไปตามล าดับ 4) ด้านผลผลิต (Product) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านผลผลิต (Product) 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ อันดับแรกคือ โครงการเราชนะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมา
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โครงการเราชนะท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และ
ผู้ประกอบการร้านค้ามีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ รองลงมาคือ การจ่ายเงินจากภาครัฐให้แก่
ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลาที่ก าหนด
ไว้ และอันดับสุดท้ายคือ เงินช่วยเหลือตามโครงการเราชนะที่ก าหนดให้สัปดาห์ละ 700 บาท มีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามล าดับ 
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 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะต่อ
การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนกตามอายุของผู้ประกอบการ 
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตาม
หลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามระดับการศึกษาของ
ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาที่ต่ างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ าแนกตามประเภทของร้านค้า พบว่า ผู้ประกอบการที่มีประเภทของร้านค้าที่ต่างกันจะมีระดับความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามสถานที่ตั้งของร้านค้าพบว่า ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งของร้ านค้าที่
ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 จ าแนกตามระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ พบว่า 
ผู ้ประกอบการที ่มีระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการที ่ต ่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานพบว่า ผู้ประกอบการที่มีช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่
ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการเราชนะ” 
 จากการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื ่อสาธารณะรวมทั ้งข้อมูล Online และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 1) โครงการคนละครึ่ง พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในทุก
ด้านตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง”  ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  

โครงการคนละครึ่งควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควรให้มีต่อไป 390 97.5 
ไม่ควรให้มีต่อไป 10 2.5 

รวม 400 100.0 

 จากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากอยากให้โครงการ
คนละครึ่งยังคงด าเนินต่อไปร้อยละ 97.5 เนื่องจากเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมาก
ยิ่งขึ้น แต่ก็มีผู้ประกอบร้อยละ 2.5 เห็นว่าไม่ควรให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไป เนื่องจากมองว่าเป็น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  
 2) โครงการเราชนะ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในทุกด้านตาม
หลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  

โครงการเราชนะควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรให้มีต่อไป 388 97.0 

ไม่ควรให้มีต่อไป 12 3.0 

รวม 400 100.0 

 จากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากอยากให้โครงการ
เราชนะยังคงด าเนินต่อไปร้อยละ 97 เนื่องจากเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย แต่ก็มีผู้ประกอบร้อยละ 3 เห็นว่าไม่ควร
ให้มีโครงการเราชนะต่อไป เนื่องจากมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และยังไม่สามารถควบคุม
ราคาจากผู้ประกอบการบางรายที่มีการขึ้นราคาสินค้าหากเป็นการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
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 จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ("�̅�" = 

4.55) มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากน้อยกว่าโครงการเราชนะ ("�̅�" = 4.64)  
 

7. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเรา
ชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มี
สาระส าคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP 

Model (�̅� = 4.64) และโครงการคนละครึ่งตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model (�̅� 
= 4.55) จะเห็นได้ว่า ในบริบทหรือในมุมมองของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและ
โครงการคนละครึ่ง มีความเห็นว่าโครงการเราชนะมีประสิทธิผลมากกว่าโครงการคนละครึ่งห่างกันที่
ระดับ 0.09 ซึ่งพบว่าทั้งสองโครงการมีประสิทธิผลทั้งคู่ เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 
ดังเห็นได้จากยอดการใช้จ่ายสะสมรวมของโครงการคนละครึ่งที่ 193 ,458.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่
ประชาชนจ่ายสะสม 98,351.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107.3 ล้านบาท ซึ่งท าให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 60,000 ล้านบาท อีกทั้งโครงการ
คนละครึ่ง ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่านระบบการร่วมจ่าย กลุ่มเป้าหมายจึง
เป็นผู้ที่พอจะมีรายได้เพื่อมาร่วมจ่ายกับรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ที่แท้จริง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย รวมไปถึงผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งช่วยรักษา
รักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการคน
ละครึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญของโครงการ คือ ระบบการใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ 
“ถุงเงิน” ที่ต้องมีการลงทะเบียน และใช้ OTP รวมทั้งยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์จริง เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ให้มั่นใจว่าสิทธิจะไปถึงเจ้าของโทรศัพท์จริงไม่มีผู้อ่ืนมาใช้สิทธิแทน และมีการใช้จ่าย
จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งระบบดังกล่าวยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนจนถึง
ระดับฐานราก ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและพัฒนาให้สังคมไทย
เดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสด ท าให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน ส่วนโครงการเราชนะได้ด าเนินโครงการสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 มียอด
ใช้จ่ายท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273 ,475 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
ดังนี้ 
  1) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 13.7 ล้านสิทธิ มูลค่าใช้จ่ายรวม 101,301 
ล้านบาท  

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ ่ง”  ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
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  2) กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านครงการเราชนะ จ านวน 
17.1 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 151,344 ล้านบาท  
  3) กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน 2.4 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 
20,830 ล้านบาท 
 ส่วนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรายย่อย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1.3 ร้านกิจการ 
โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าการใช้จ่าย 52,948 ล้านบาท  
  2) ร้านธงฟ้า มูลค่าการใช้จ่าย 93,182 ล้านบาท  
  3) ร้านโอท็อป มูลค่าการใช้จ่าย 11,371 ล้านบาท  
  4) ร้านค้าทั่วไปและอ่ืน ๆ มูลค่าการใช้จ่าย 110,501 ล้านบาท  
  5) ร้านค้าบริการ มูลค่าการใช้จ่าย 5,293 ล้านบาท 
  6) ขนส่งสาธารณะ มูลค่าการใช้จ่าย 180 ล้านบาท 

 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบกิจการหรือร้านค้า
ประเภทอาหาร ของหวาน หรือเครื่องดื่ม เป็นอันดับแรกและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่สร้างการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี  
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการคลังสาธารณะจะพบว่า การคลังสาธารณะ คือ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่ายและการก่อหนี้ของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ ซึ ่งการด าเนินกิจกรรมทางการคลังของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวม โดยมีขอบเขตเกี ่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน รายรับ รายจ่าย และหนี้
สาธารณะ โดยรัฐบาลควรมีหน้าที่ที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 

  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม 

  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความม่ังคั่งของสังคม 

  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ 
 ซึ่งโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ จัดเป็นนโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการกระจาย
ผลประโยชน์ (Distributive Policy) ซึ ่งเป็นนโยบายที่เน้นการจัดสรรทรัพยากร เพื ่อประโยชน์
บางอย่างแก่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ในที่นี้คือผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการทั้งสองโครงการ นโยบาย
ประเภทนี้จะมีลักษณะของการน าเงินงบประมาณของรัฐไปใช้จ่ายเพื่อช่วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ผ่านการที่รัฐให้การอุดหนุนแก่
กลุ่มเป้าหมายของทั้งสองโครงการ ตอบสนองต่อหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
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ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพในสภาวะโค
วิด-19 นั่นเอง 
 จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์ , วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภาย
สาธก (2563) ที่ศึกษาการประเมินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) 
ในพื้นที ่เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร พบว่า (1) ด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลใน
สถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรค (2) ด้านปัจจัย
น าเข้าพบว่า ความเข้าใจแนวคิด วิธีการ และการปฏิบัติตาม การรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 
บาท คือ รู ้จักช่องทางการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ลงทะเบียน การเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์  (3) ด้านผลกระทบพบว่า 
ผลกระทบทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้ด ารงชีพอยู่ได้ใน
ภาวะวิกฤตตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพของประชากรที่
ทันสมัย จึงท าให้ถูกตัดสิทธิ์ (4) ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า
และเพียงพอต่อการยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป (5) ด้านผลลัพธ์พบว่า ความ
สะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ ์ได้เมื ่อเกิดการลงทะเบียนผิดพลาด 
ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้า คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้ สามารถน าเงินมาหมุนเวียนเป็นรายจ่ายใน
ชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการหยุดงานได้  
 และยังสอดคล้องกับนายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย (2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
The Sub – Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2550- 2552 
เกิดวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage Crisis) ได้ขยายตัวเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงิน 
(Financial Crisis) ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา ได้มีการด าเนินมาตรการแก้ไข
วิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน อันแสดงถึงบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 
1) รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and Economic Recovery 
Act of 2008) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสินเชื่อเพ่ือการเคหะของ
พลเมืองอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองสามารถด าเนินภารกิจในการให้สินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้สร้างระบบตรวจสอบขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบด้วย
หลักการส าคัญที่เป็นประโยชน์ในการ แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของพลเมือง
อเมริกันได้เป็นอย่างดี เช่น ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานอิสระที ่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล
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รัฐวิสาหกิจ (Government – Sponsored Enterprises – GSEs) ในด้านการสงเคราะห์สินเชื่อเคหะ 
อันได้แก่ Fannie Mae และ Freddie Mac ให้สามารถด าเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008) รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับการ
กล่าวถึง ในฐานะที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงินงบประมาณขนานใหญ่ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบ
การเงินของสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า “Bailout Plan” อันมีมูลค่าสูงถึง 7 แสนล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ โดยรัฐบัญญัติฉบับนี้มีสาระส าคัญ คือ การให้อ านาจแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐที่จะซื้อหรือให้
การประกันสินทรัพย์ที ่มีปัญหาในระบบการเงินสหรัฐอเมริกา เพื ่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
เสถียรภาพและป้องกันการชะงักงันของระบบเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารอย่างเร่งด่วน 3) รัฐ
บัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 2009 (American Recovery and Reinvestment Act 
of 2009 – ARRA 2009) รัฐบัญญัติฉบับนี ้ใช้เพื ่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขเยียวยาสภาวะทาง
เศรษฐกิจอันเลวร้ายที ่พลเมืองอเมริกันก าลังเผชิญ ในชื ่อของ “แผนกระตุ ้นเศรษฐกิจ” หรือ 
“Stimulus Plan”  มีมูลค่าสูงถึง 7.87 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนด
งบประมาณเพื่อการต่าง ๆ เพื่อ ประโยชน์ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การลดหย่อนภาษี
อากรการสังคมสงเคราะห์ การแก้ปัญหางานว่างงาน การลงทุนจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษา
การสาธารณสุข การส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนการ
แจกจ่ายเม็ดเงินส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับมลรัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินมาตรการ
ฟ้ืนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการอัดฉีดเงินผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเราชนะ 
และโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพื่อให้
เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยก่อนวิกฤตโควิด-19 เป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศในสัดส่วนค่อนข่างมาก ทั้งนี้ รายได้จากภาค
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนสูงมากกว่า 10% ของ GDP ไทย ดังนั้นรัฐบาลจึง
จ าเป็นต้องหามาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ออกมาเพ่ือให้ภาคประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยชดเชย
รายได้ที่หายไปจากภาคการส่งออก และภาคท่องเที่ยว 
 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
  จากการศึกษาพบว่า กระบวนการหรือข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละ
ครึ่งและโครงการเราชนะ แม้จะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์ แต่ก็ยังต้องมีการน าส่งเอกสารและ
หลักฐานการประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ภาพถ่ายสถานที่ตั้งของร้านค้า 
เป็นต้น ไปติดต่อยังที่ว่าการอ าเภอเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อจาก 

พัสกร ยาชูชีพ 
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สถานการณ์โควิด-19 อีกท้ังการกรอกข้อมูลประเภทของสถานประกอบการหรือร้านค้า มีประเภทของ
สถานประกอบการหรือร้านค้ามากจนเกินไป และบางประเภทผู้ลงทะเบียนไม่สามารถท าความเข้าใจ
ได้ว่า ร้านค้าหรือกิจการของตนเป็นร้านค้าหรือกิจการประเภทใด รวมถึงไม่มีการอธิบายประกอบว่า
กิจการหรือร้านค้าประเภทใดจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ดังนั้นข้อมูลที่ได้มาอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
แม่นย า อีกทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดชลบุรี ยังมีผู้ประกอบการหรือร้านค้าจ านวนมากท่ี
เป็นผู ้สูงอายุ ซึ ่งบางรายไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้ ด้วยข้อจ ากัดของร่างกายและอายุ เช่น 
ผู้ประกอบการหรือร้านค้าบางรายมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน หรือเป็นสมาร์ท
โฟนรุ่นเก่า ที่มีศักยภาพไม่เพียงพอในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือ
การใช้งานแอพพลิเคชั ่นถุงเงิน แม้ว่าโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ ่งอาจขยาย ความ
ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวงกว้างได้มากขึ้น และลดปัญหาดังกล่าวลง แต่การขอรับสิทธิ
นั้นยังสร้างต้นทุนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่ม
ครัวเรือนยากจนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  เพื่อให้การพัฒนามาตรการสวัสดิการแห่งรัฐให้กว้างขึ้นกว่าเดิมผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

  1) ควรปรับเรื่องการศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษาข้อมูลเพียง 1 โครงการเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

  2) ภาครัฐควรศึกษาประเมินผลนโยบายด้านเศรษฐกิจในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบว่า ในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านพ้ืนที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนที่
ต่างกัน จะเกิดความแตกต่างในการน านโยบายด้านเศรษฐกิจไปปฏิบัติหรือไม่ เพื่อให้เกิดแนวทางใน
การก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 

  3) ภาครัฐควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน 
อาทิ ชุดสื่อโฆษณา สารคดีสั้น หรือสปอตวิทยุ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้น อันจะส่งผลให้การด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 
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 ตุลาคม 2564) 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 27 กุมภาพันธ์ 2003 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ: จุดหักเหของปรัชญา
 นโยบายการคลัง,สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564, 
 https://www.kasikornresearch.com/th/keconanalysis/pages/ViewSummary.as
 px?docid=382 
Layman's Economics, นโยบายการคลังมีความส าคัญอย่างไร, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564, 
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ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบุหรี่ต่างประเทศ 

และมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
 

 
พีรศักดิ์ เลิศจารุชัยวุฒิ* 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบุหรี่ต่างประเทศ และ

มาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความเสียหายจากการ

ลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ ศึกษารูปแบบกระบวนการลักลอบฯ อีกทั้งยังเสนอแนวทางการ

และมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชาจ านวน 8 คน 

 จากผลการศึกษา พบว่า 

 1) มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศอยู่ในระดับสูง  ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ซึ่ง ไม่มีปีใดที่มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศท่ีส่งผลให้รัฐ

เกิดความเสียหายต ่ากว่าปีละ 100 ล้านบาท 

 2) รูปแบบกระบวนการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ การลักลอบ

แบบรายใหญ่ และการลักลอบแบบรายย่อย 

 3) มาตรการป้องแก้ไขของประเทศไทย ประกอบด้วย นโยบายของโครงสร้างในการจัดเก็บ

ภาษีบุหรี่ และบทลงโทษ, การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง , สร้างช่องทางให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบ 

 ท าให้เราทราบว่า การลักลอบ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดย
การลักลอบเกิดข้ึนจาก การที่ประเทศไทยมีการผูกขาดการค้าในสินค้าชนิดบุหรี่ และมีการตั้งก าแพง 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: peerasak.rer@stu.nida.ac.th 
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ภาษีเพื่อลดการลักลอบและผู้บริโภค แต่ถึงกระนั้น ยังคงมีการลักลอบที่สูง ซึ่งสวนทางกับเป้าหมาย

ของภาครัฐ ท าให้เห็นได้ว่าการผูกขาดและการก าหนดภาษีอากรที่สูงดังกล่าว ไม่ได้ช่วยให้การลักลอบ

น าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิดงานศึกษาชิ้นนี้ เพื่อช่วยลดการ

ลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ความเสียหายจากการลักลอบน าเข้า, บุหรี่ต่างประเทศ, มาตรการป้องกันแก้ไขของ

ประเทศไทย 
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Damage from Smuggling of Customs in the Case of Importing 

Foreign Cigarettes and Preventive Measures of Thailand 

 
 
 

Peerasak Rerdjaruchaiwut* 
 

Abstract 

 The Studies on Damage from Smuggling of Customs in the Case of Importing 

Foreign Cigarettes and Preventive Measures of Thailand, the objective is to analyze on 

the damage effects of cigarette smuggling from abroad. To study the pattern of the 

smuggling process It also proposes guidelines and measures for corrective and 

preventive measures. by using a qualitative study method collected from secondary 

data. and interview including staffs and managements of 8 people 

 From the results of the study are as follows: 

 1) The damage value from the smuggling of cigarettes from abroad was high 

from 2017 to 2021, in which no year has there been any arrests for smuggling cigarettes 

from abroad that resulted in the state The damage is less than 100 million Thai baht 

per year. 

 2) There are two patterns of cigarette smuggling process, which are Large-Scale 

Smuggling and Small-Scale Smuggling. 

 3) The preventive measures of Thailand include structural policies on tobacco 

taxation and penalties, sharing or sharing intelligence information, creating channels 

for people to have access to, to be aware of, and to be aware of the impact. 
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 The results of the study make us note that of Smuggling which can be classified 

into two patterns as mentioned above, the smuggling occurred from Thailand has a 

monopoly on trade in cigarette products. and a tax wall was set up to reduce smuggling 

and consumer, by the way there is still a high level of smuggling, which is contrary to 

the goals of the government. In conclusion that the monopoly and the imposition of 

such high taxes. It has not reduced the smuggling of cigarettes from abroad effectively, 

so that resulting in this study is to help reduce the smuggling of cigarettes from abroad 

to be more effective. 

 

Keywords: Damage from smuggling, foreign cigarettes, Preventive measures of 

Thailand 
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1. บทน าและความส าคัญของปัญหา 

 จากมาตรการของภาครัฐที่มีการก าหนดภาษีอากรของชนิดสินค้าบุหรี่ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่

ภาครัฐ การควบคุมการลักลอบน าเข้า และควบคุมจ านวนการบริโภคบุหรี่ ซึ่งท าให้บุหรี่มีราคาที่แพง

ขึ้น โดยที่ภาครัฐนั้นมองว่าสินค้าบุหรี่เป็นสินค้าที่ท าให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพและเกิดค่า ใช้จ่ายด้าน

สุขภาพของประชาชนในอนาคต แต่ถึงกระนั้น การบริโภค/สูบบุหรี่ของประชาชนไทยก็ยังคงสูงอยู่ ซึ่ง

สามารถอ้างอิงได้จากสถิติการน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ ดังนี้ 

 

ที่มา : กรมศุลกากร 

 ในปัจจุบัน การผลิตและการจัดจ าหน่ายนั้น อยู่ภายใต้การควบคุมและผูกขาดของการยาสูบ

แห่งประเทศไทยเป็นฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่จัดหารายได้จากการจ าหน่ายยาสูบ

ให้กับ  ทางภาครัฐ มียี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์ของบุหรี่ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ผลิตเพ่ือจ าหน่าย นั้น  

ค่อนข้างจ ากัด และยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง(อ้างอิงจากราคาผลิตภัณฑ์การยาสูบแห่งประเทศไทย) ท า

ให้ผู้บริโภค/ผู้สูบหันไปบริโภคบุหรี่ที่น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมียี่ห้อที่หลากหลายมากขึ้น ทว่า การ

หันไปบริโภคบุหรี่ที่น าเข้าจากต่างประเทศนั้น ก็ต้องแบกรับกับราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากการ

น าเข้ามีอัตราภาษีท่ีสูงกว่าบุหรี่ที่ผลิตภายในประเทศ โดยอัตราอากรในการน าเข้าบุหรี่อยู่ที่ 60% ของ

ราคา CIF บวกกับ อัตราภาษีสรรพสามิตที่ 20% กรณีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกินซองละ 60 บาท 

ปรับเป็น 25% กรณีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกินซองละ 72 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 40% 

กรณีราคาขายปลีกแนะน าเกินซองละ 60 บาท ปรับเป็น อัตราภาษีสรรพสามิตที่ 42% กรณีราคาขาย

ปลีกแนะน าเกินซองละ 72 บาทข้ึนไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยที่อัตราเก่าของภาษี

สรรพสามิตนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ.2560 นี่จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้จ าหน่ายบุหรี่ที่
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น าเข้าอย่างถูกกฎหมายต้องมีภาระต้นทุนที่สูง ท าให้ราคาขายของบุหรี่ต่างประเทศสูงขึ้นตาม เป็น

เหตุผลที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งจะท าให้ไม่ต้องเสียค่า

ภาษีอาการ ภาษีสรรพสามิต และVAT ท าให้สามารถท าก าไรในการขายได้สูง กรณีท่ีลักลอบน าเข้ามา

เพ่ือการขายในประเทศ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือลักลอบน าเข้าบุหรี่มาในประเทศไทยทาง

ท่าอากาศยานนานาชาติโดยไม่ผ่านช่องตรวจสัมภาระที่มีสิ่งของต้องส าแดง(ช่องแดง) เนื่องจากบุหรี่

ในต่างประเทศมีให้เลือกหลากหลาย รสชาติที่แตกต่าง มีราคาค่อนข้างถูก รวมไปถึงจากการที่มี

นโยบายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท าให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ

ภายในประเทศจากการที่ผู้ประกอบการที่น าเข้าบุหรี่ต้องเสียภาษีอย่างถูกกฎหมายนั้นเสียเปรียบใน

เชิงการแข่งขันของราคา และภาครัฐนั้นยังสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอากรด้วยเช่นกัน 

 เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการลักลอบน าเข้าบุหรี่  

ว่าการตั้งราคาบุหรี่ภายในประเทศให้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการตั้งก าแพงภาษีน าเข้า นั้น 

ท าให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหันไปหาบุหรี่หนีภาษี(บุหรี่ลักลอบน าเข้า) ที่มีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่ถูกต้องตาม

กฎหมายมาก ส่งผลให้เกิดการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกต้องตาม

กฎหมายจึงไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับบุหรี่หนีภาษีได้ กรมศุลกากรจึงได้มีการสืบสวนหาข่าว

และสกัดกันขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ ซึ่งผลการด าเนินการของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการ

ลักลอบบุหรี่ที่น าเข้าอย่างผิดกฎหมาย ท าให้สามารถจับกุมบุหรี่ที่ลักลอบน าเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – สิงหาคม พ.ศ. 2564) กรมศุลกากรได้

จับกุมบุหรี่ได้ท้ังหมด 647 คดี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 103 ล้านบาท 

 จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นว่าชนิดสินค้าบุหรี่มีความเสี่ยงในการลักลอบน าเข้าประเทศ  

จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยกรมศุลกากรถือเป็นหน่วยงานด่านแรกของประเทศไทย ซึ่ง   

มีบทบาท/พันธกิจในการจัดเก็บภาษีอากร อ านวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคมให้ปลอดภัย

ด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้การวิจัยครั้งนี้ 

เป็นประโยชน์เพื่อท าให้ทราบและตระหนักถึงข้อมูลของรูปแบบกระบวนการการกระท าความผิด , 

ผลกระทบหรือความเสียหายจากบุหรี่ที่มีการลักลอบเข้ามาภายในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย รวม

ไปถึงการก าหนดมาตรการการป้องกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการน าไปปฏิบัติ และน าไป

ต่อยอดในการด าเนินงานต่อไป 

 

  

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและความเสียหายจากการลักลอบ 

 2) เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ 

 3) เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการแก้ไขและป้องกัน 

 

3. ค าถาม/ประเด็นในการศึกษา 

 1) การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นมูลค่าความเสียหาย

เป็นตัวเงินเท่าใด 

 2) กระบวนการการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ มีขนาดของขบวนการระดับใดบ้าง 

 3) มาตรการในการป้องกัน/ลดการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ ควรเป็นเช่นไร 

 

4. การทบทวนวรรณกรรมและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบุหรี่ต่างประเทศ และ

มาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย ผู้ที่ท าการลักลอบมักจะมองถึงประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

จึงมองหาวิธีและจุดอ่อนของกฎหมาย เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจากการอ้างอิงผล

การศึกษา ระบุว่ากฎหมาย Contraband Cigarette Act ที่มีการจัดเก็บภาษีเพ่ือลดการลักลอบ

ระหว่างรัฐนั้น ผลที่ได้กลับตรงข้ามกัน หมายความว่า Contraband Cigarette Act ไม่ได้ช่วยป้องกัน

การลักลอบน าเข้าบุหรี่ แต่ในการเพ่ิมภาษีเพ่ือหวังที่จะเพ่ิมรายได้ภาษีที่สูงขึ้นและลดระดับการสูบ

บุหรี่ของประชาชนให้น้อยลง แต่มิได้ค านึงถึงผลของการลักลอบน าเข้าที่จะเกิดข้ึน ท าให้เกิดผลลัพธ์

ที่ว่า เป็นการท าให้ปริมาณของการลักลอบน าเข้าบุหรี่เพ่ิมขึ้น(อ้างอิงจาก พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร. 

(2551)) โดย การศึกษาในเรื่องดังกล่าว มีนิยาม วิธีวัด ผลงานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1 นิยามชนิดสินค้าบุหรี่ คือ บุหรี่ที่มียาสูบ ชนิดอื่นๆ ตามประเภทย่อยของพิกัดฯ อัตรา

ศุลกากร (HS Code) 2402.20.90 

 2 นิยามของค าว่าลักลอบหนีศุลกากรหรือความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร มูลค่าความ

เสียหาย 

      2.1 นิยามลักลอบหนีศุลกากรตาม พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 หมายถึง ผู้ใดน าเข้ามาใน

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจาก

ยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดย

พีรศักดิ์ เลิศจารุชัยวุฒ ิ
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ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของ

ราคาของซึ่งไดร้วมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ริบของนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม

ค าพิพากษาหรือไม่ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน กล่าวใน

กรณีลักลอบน าเข้าคือ ผู้ใดที่น าของเข้ามาราชอาณาจักรโดยยังมิได้เสียภาษีอากร ผ่านพิธีการศุลกากร 

ถือว่าเป็นการกระท าความผิดฐานลักลอบลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้า (พระราชบัญญัติศุลกากร 

2560 มาตรา 242) 

      2.2 ทฤษฎีการลักลอบหนีศุลกากรชนิดสินค้าบุหรี่ (Pirudee Pavananunt, 2010 : 

18) คือ การลักลอบโดยการใช้กลอุบายที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

  2.2.1 การลักลอบค้าส่ง(Wholesale Smuggling/Large-Scale Smuggling) 

คือ ลักลอบสินค้าเข้ามาเพื่อขายโดยมิได้เสียภาษีในปริมาณที่มากๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาษีและราคาที่

แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยอาจเก่ียวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรม

ขนาดใหญ่ ผ่านการกระจายสินค้าอย่างไม่เป็นทางการ 

  2.2.2 การค้าอย่างผิดกฎหมาย(Bootlegging/Small-Scale Smuggling) คือ 

การซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมายจากประเทศต้นทางที่มีราคาที่ถูกกว่าในปริมาณท่ีเกินก าหนดของกฎหมาย

ศุลกากร เพื่อน าไปบริโภคหรือขายต่อในประเทศปลายทางที่มีราคาสูงกว่า โดยที่ไม่ได้เสียภาษีน าเข้า

อย่างถูกต้อง 

 3. ลักษณะ รูปแบบ และกระบวนการการลักลอบ (กรมศุลกากร (อ้างถึงใน รายงานสถติิ 

เรื่องรายงานการน าเข้าสินค้าบุหรี่, 2560 - ก.ย. 2564)) 

      3.1 การลักลอบในปริมาณมาก จะเป็นขบวนการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายตามแนว

ชายแดน บริเวณด่านชายแดนที่ติดต่อทางทะเล เช่น ตราด สตูล ระนอง ซึ่งการขนส่งจะใช้เรือน าเข้า

มาส่งต่อให้แก่รถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมไปถึงด่านพรมแดนทางบก เช่น ในจังหวัดสงขลา และน าไป

กระจายสินค้าไปยังร้านค้าขายส่ง และปลีกต่อไป 

      3.2 การลักลอบในปริมาณน้อย นิยมท ากันในรูปแบบกองทัพมด ที ่เป็นการใช้คน

จ านวนมากแล้วแยกทยอยน าบุหรี่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศส่วนมากจะมาทางผู้โดยสารขาเข้า

ประเทศที่มีการน าบุหรี ่เข้ามาเกินที ่กฎหมายก าหนด(บุหรี ่ไม่เกิน 200 มวน) (อ้างอิงจาก ไฟล์

พฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ผิดกฎหมายหน้า16 : ชลธาร วิศรุตวงศ์. การขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรตกับบุหรี่

เถื่อน. เสวนาวิชาการในวันที่20 พฤศจิกายน 2552) 

 4. นโยบายต่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการลักลอบ (Sheikh, Munir Ahmed. (1974 

Economics of Smuggling: Theory And Application)) ได้แก่ 

      4.1 การกีดกันทางการค้า ตัวอย่างเช่น อากรขาเข้า ภาษีต่างๆ การจ ากัดโควตา 

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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      4.2 การค้าผูกขาดของรัฐ โดยการผูกขาดจะท าให้ราคาสินค้าบิดเบือน ไม่เกิดการแข่งขัน

อย่างสมบูรณ์ที่ท าให้เกิดราคาที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จึงเกิดความแตกต่างของราคาสินค้าใน

ประเทศและต่างประเทศ 

      4.3 การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้อยู่ที่จุดดุลยภาพท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนในตลาดมืดและกระทบต่อราคาของสินค้าที่ขายอย่างถูกกฎหมายและสินค้าที่ลักลอบ

ขายอย่างผิดกฎหมาย 

 5. วิธีวัดการลักลอบ (Merriman, David. (2013 Economics of Tobacco Toolkit, 

Tool 7: Understand, Measure, and Combat Tobacco Smuggling)) ได้มีการรวบรวมวิธี

วัดการลักลอบ ซึ่งมีจุดแข็ง และจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป โดยวิธีที่น ามาใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 

      5.1 สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลการลักลอบ เช่น การถาม

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ท าการตรวจปล่อย หรือจับกุมชนิดสินค้าบุหรี่  หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตาม

พ้ืนที่ต่างๆ 

      5.2 การตรวจวัดการลักลอบ หรือการค้า เช่น การหาข้อมูลจากสถิติ รายงานต่างๆ ข่าว

ตามสื่อ หรือ รายงานที่เก่ียวกับบุหรี่ 

      5.3 ประสานข้อมูล งานการข่าว และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 6. มาตรการการป้องกัน 

      6.1 ก าหนดนโยบายภาครัฐ 

      6.2 ประสานข้อมูล งานการข่าว และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

      6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการกระท าที่เป็นความผิดตาม 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โทษตามกฎหมายที่จะได้รับจากการกระท าความผิด รวมไปถึงผลเสียจาก

การใช้สินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้า 

 

5. กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 5.1 Conceptual Framework คือ กรอบแนวคิด ที่มีตัวแปรต้นเป็น การกีดกันทางการค้า

และการผูกขาดการค้าจากหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบให้เกิดการลักลอบน าเข้าบุหรี่ซึ่งเกิดผล

เสียหายเป็นมูลค่า ท าให้ต้องมีการเสนอมาตรการป้องกัน 
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 5.2 Flow Chart ในการลักลอบน าเข้า คือ การที ่ผู ้ใดน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรซึ ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ 

คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากพนักงานศุลกากร (พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 มาตรา 242) จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรม สิ่งที่ท าให้เกิดการลักลอบหนีศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การกีดกันทางการค้า 

 - ก าแพงภาษี 

 - อากรขาเข้า 

2. ผูกขาดการค้าจากหน่วยงานรัฐ(การยาสูบ) 

 - การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิในการผลิต

เพ่ือจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 

การลักลอบน าเข้าบุหรี่

ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

1. ด้านการจัดเก็บรายได้

ของรัฐ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

มาตรการการป้องกัน 

1. ด้านนโยบายภาครัฐ 

2. ด้านข้อมูลข่าวสาร 

3. ด้านการปฏิบัติงาน

และประชาสัมพันธ์ 

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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 ซึ่งเมื่อเกิดการลักลอบน าเข้าบุหรี่ จะสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

      1)  การล ักลอบค ้าส ่ ง  (Wholesale Smuggling/Large-Scale Smuggling) คือ 

ลักลอบสินค้าเข้ามาเพื่อขายโดยมิได้เสียภาษีในปริมาณที่มากๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาษีและราคาที่

การลักลอบน าเข้าบุหรี่ 

(Tobacco Smuggling) 

ขนส่งบุหรี่จาก

ต่างประเทศ 

ผ่านพธิีการศุลกากร 

ขาเข้าในประเทศ 

พนักงานศุลกากร เปิด

ตรวจสินค้า เพื่อส่งมอบ

ให้ผู้น าเข้า 

บุหรี่มาถึง ท่าเรือ/ 

ด่านพรมแดน/สนามบิน 

ประเทศไทย 

ผู้น าเข้ารับบุหรี่ไปจาก

อารักขาของศุลกากร 

ลักลอบน าเข้าบุหรี่ ผิดตาม

มาตรา 242 ตาม พ.ร.บ.

ศุลกากร 2560 

Y N 

ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยอาจเก่ียวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรม

ขนาดใหญ่ และการคอรัปชั่น ผ่านการกระจายสินค้าอย่างไม่เป็นทางการ 

      2) การค้าอย่างผิดกฎหมาย (Bootlegging/Small-Scale Smuggling) คือ การซื้อ

สินค้าที่ถูกกฎหมายจากประเทศต้นทางที่มีราคาที่ถูกกว่าในปริมาณที่เกินก าหนดของกฎหมาย

ศุลกากร เพื่อน าไปบริโภคหรือขายต่อในประเทศปลายทางที่มีราคาสูงกว่า โดยเป็นการขนส่งใน

ระยะทางท่ีใกล้ๆ เช่นระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน โดยที่ไม่ได้เสียภาษีน าเข้าอย่างถูกต้อง 

 

6. วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษา 4 วิธี ได้แก่ 

 6.1 ตัวเลขความเสียหายจากการลักลอบ: มูลค่า/ความถี่ ในการการจับกุม จากข้อมูลทุติย

ภูมิ โดยอ้างอิงจากการแถลงข่าวและสถิติการจับกุมของกรมศุลกากร 

 6.2 คดีที่เกิดขึ้นจริง: วิเคราะห์จากข่าวที่เกิดข้ึน ในรูปแบบรายใหญ่และรายย่อย 

 6.3 สัมภาษณ์ (Interview/Field Research): สอบถามผู้ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ที่ท าหน้าที่ตรวจหรือเคยมีประสบการณ์ในการจับกุมการลักลอบ

น าเข้าสินค้าบุหรี่  

 6.4 เสนอมาตรการป้องกัน: น าแนวทางการป้องกันที่เคยใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธผิล

มาประยุกต์ใช้ 

 

7. ผลการศึกษา 

 การน าเสนอของบทนี้ คือ การวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาของความเสียหายจากการ

ลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบุหรี่ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 

 7.1 การวิเคราะห์ตัวเลขความเสียหายจากการลักลอบ 

      จากการอ้างอิงการศึกษาหัวข้อ Economic Analysis of Imported Liquor Smuggling 

2551 ระบุว่ากฎหมาย Contraband Cigarette Act ที่มีการจัดเก็บภาษีเพื่อลดการลักลอบระหว่าง

รัฐนั้น ผลที่ได้กลับตรงข้ามกัน หมายความว่า Contraband Cigarette Act ไม่ได้ช่วยป้องกันการ

ลักลอบน าเข้าบุหรี่ แต่ในการเพิ่มภาษีเพื่อหวังที่จะเพิ่มรายได้ภาษีที่สูงขึ้นและลดระดับการสูบบุหรี่

ของประชาชนให้น้อยลง แต่มิได้ค านึงถึงผลของการลักลอบน าเข้าที่จะเกิดขึ้น ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ว่า 

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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เป็นการท าให้ปริมาณของการลักลอบน าเข้าบุหรี่เพ่ิมข้ึน ซึ่งสามารถวัดได้จากรายงานสถิติการลักลอบ

น าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ ดังนี้ 

ตารางท่ี1 

 
ที่มา : การแถลงข่าวและสถิติการ กรมศุลกากร 

      ประเด็นของตารางที่1: จากการอ้างอิงการศึกษาหัวข้อ (วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ลักลอบน าเข้าสุรา. พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร. (2551)) ในหัวข้อทบทวนวรรณกรรม ระบุว่ากฎหมาย 

Contraband Cigarette Act ที่มีการจัดเก็บภาษีเพื่อลดการลักลอบระหว่างรัฐนั้น ผลที่ได้กลับตรง

ข้ามกัน หมายความว่า Contraband Cigarette Act ไม่ได้ช่วยป้องกันการลักลอบน าเข้าบุหรี่ แต่ใน

การเพ่ิมภาษีเพ่ือหวังที่จะเพ่ิมรายได้ภาษีที่สูงขึ้นและลดระดับการสูบบุหรี่ของประชาชนให้น้อยลง แต่

มิได้ค านึงถึงผลของการลักลอบน าเข้าที่จะเกิดขึ้น ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ว่า เป็นการท าให้ปริมาณของการ

ลักลอบน าเข้าบุหรี่เพิ่มขึ้น ที่กล่าวมานั้น เป็นเรื่องจริง ตามรายงานสถิติการจับกุมของกรมศุลกากร  

หากดูจากตารางที่1 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐมีการก าหนดภาษีของบุหรี่ที่สูงเพื่อลดการลักลอบน าเข้าและ

ลดผู้สูบบุหรี่ให้น้อยลง แต่การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ ซึ่งตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ไม่มีปีใดที่มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศที่ส่งผลให้รัฐเกิด

ความเสียหายต ่ากว่าปีละ 100 ล้านบาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2562 ที่เป็นช่วงเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขา

ขึ้นก่อนและเป็นช่วงสถานการณ์Covid-19 ส่งผลให้การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศนั้นสูงขึ้น

มากกว่าปีอื่นๆ ถึงแม้ในปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564 จะมียอดการจับกุมที่ลดลงมาแต่เนื่องด้วยอัตรา

การบริโภคภายในประเทศนั้นชะลอตัวจากการแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้เห็นได้ชัดว่าการก าหนด

ภาษีบุหรี่ ไม่ได้ส่งผลช่วยให้การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศลดน้อยลงได้อย่างมีนัยส าคัญ 

  

 

ปีปฏทินิ
 มลูคา่การจบักมุ

(ลา้นบาท)

2 5 6 0 1 0 8 . 2 1                           

2 5 6 1 1 0 4 . 0 5                           

2 5 6 2 1 3 4 . 1 7                           

2 5 6 3 1 1 7 . 9 3                           

2 5 6 4 ( ม . ค . - ก .ย . 6 4 ) 1 0 5 . 5 6                           

สถติกิารจบักมุ การลกัลอบน าเขา้บหุร ี่

ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564(ก.ย.64)

พีรศักดิ์ เลิศจารุชัยวุฒิ 
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ตารางท่ี2 

 
ที่มา : การแถลงข่าวและสถิติการ กรมศุลกากร 

      ประเด็นของตารางที่2 : จากการปรับตัวของภาษีสรรพสามิตในชนิดสินค้าบุหรี่ ท าให้

ราคาของบุหรี่นั้นปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการปรับครั้งใหญ่อยู่ 2 รอบ โดยที่เรา

สามารถเห็นข้อมูลจากตัวเลขสถิติได้ว่า ช่วงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้นนั้น มี

การลักลอบที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้  

  รอบที่ 1 ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 20% กรณีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกินซอง

ละ 60 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 40% โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560  ท าให้ 

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่มูลค่าสูงถึง 16.43 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่เพียง 3.27 ล้านบาท 

  รอบที่ 2 ปรับเป็น 25% กรณีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกินซองละ 72 บาท และ

อัตราภาษีสรรพสามิตที่ 42% กรณีราคาขายปลีกแนะน าเกินซองละ 72 บาทขึ้นไป โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ท าให้ เดือน กันยายน พ.ศ.2564 มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่มูลค่าสูงถึง 

11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่เพียง 2.45 

ล้านบาท 

      สถิติตามตารางที่ 2 จึงสามารถบอกเราได้ว่าหากจะมีการปรับตัวขึ้นของภาษีบุหรี่ จะ

ส่งผลให้การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อน าเข้ามากักตุนและใช้ในการบริโภคหรือ

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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จ าหน่ายในรูปของบุหรี่เถื่อนต่อไป รวมไปถึงยังมีบางเดือนที่มีการจับกุมบุหรี่ที่มู ลค่าประมาณสูงถึง 

50-60 ล้านบาท เนื่องจากมีขบวนการลักลอบรายใหญ่ 

 7.2 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตามด่านศุลกากร และวิเคราะห์คดีที่เกิดขึ้นจริง 

      จากสถิติการจับกุมผู้น าเข้าที่ลักลอบน าเข้าบุหรี่มาจากต่างประเทศนั้น ส่วนมากจะ

เกิดข้ึนในแถบภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากภาคใต้มีอัตราการบริโภคบุหรี่สูงสุดเมื่อเทียบกับภาค

อ่ืนๆ ของประเทศ สามารถอ้างอิงได้จากรายงานสถานการณ์บริโภคยาสูบของประเทศไทย จัดท าโดย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งในปี พ.ศ.2560 พบว่า 10 จังหวัดทีมีอัตราการ

บริโภคบุหรี่สูงสุด ได้แก่ จังหวัดดังต่อไปนี้ ซึ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ 8 ใน 10 คือ จังหวัดจาก

ภาคใต้ 

      1) กระบี่ ร้อยละ 28.37  

      2) นครศรีธรรมราช ร้อยละ 27.63 

      3) สตูล ร้อยละ 26.95 

      4) สกลนคร ร้อยละ 25.87 

      5) ระนอง ร้อยละ 25.52 

      6) อุดรธานี ร้อยละ 24.96 

      7) สุราษฏร์ธานี ร้อยละ 24.36 

      8) พัทลุง ร้อยละ 24.30 

      9) ตรัง ร้อยละ 24.22 

      10) ชุมพร ร้อยละ 24.04 

      ท าให้ภาคใต้จึงกลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่ดี แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

  1. การจับกุมในคดีรายใหญ ่หรือการลักลอบค้าส่ง (Wholesale Smuggling/Large-

Scale Smuggling) มีเส้นทางการลักลอบเข้ามา 2 ทางหลัก คือ ทางบก และทางทะเล มีรายละเอียดดังนี้ 

       ทางชายแดน: จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรที่อยู่

ภายใต้ส านักงานศุลกากรภาคที่4(ภาคใต้) ที่ติดด่านพรมแดน ได้ให้ข้อมูลว่า การลักลอบน าเข้าจะท า

เป็นขบวนการใหญ่ที่มีปริมาณและมูลค่าการน าเข้าที่สูงเป็นการลักลอบเข้ามาทางชายแดนซึ่งน าเข้า

มาจากประเทศต้นทางที่ราคาบุหรี่ที่ถูกกว่า หรือน าเข้ามาจากร้านค้าปลอดอากรของประเทศเพื่อน

บ้าน ท าให้ราคาบุหรี่นั้นมีราคาถูกกว่าประเทศไทย เมื่อน าเข้ามาแล้วจะน าไปเก็บที่โรงพักสินค้าของ

ตนเอง เพ่ือรอกระจายสินค้าให้กับร้านค้าต่อไป สามารถเขียนเส้นทางการลักลอบได้ตามภาพ ดังนี้ 
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       ซึ่งเราสามารถอ้างอิงรูปแบบได้จาก กรณีที่มีข่าวการจับกุมการลักลอบน าเข้า

บุหรี่จากต่างประเทศ ผ่านทางชายแดน ได้ดังนี้ 

       จากกรณีวันที่ 25 กันยายน 2563 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรได้

วางแผนจับกุมบุหรี่เถื่อนลักลอบน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้จ านวน 1 ตู้สินค้า ที่ อ.นาทวี จ.

สงขลา มูลค่า 17 ล้านบาท หลังจากมีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบจ าหน่ายบุหรี่ไม่เสียภาษีเป็น

จ านวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีขบวนการลักลอบขนส่งบุหรี่เข้าเมืองจาก

ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร จึงเริ่มวางแผนจับกุม โดยส่งชุดการข่ าวของ กองสืบสวนและ

ปราบปราม ลงพื้นที่ล่วงหน้าเพ่ือมาท าการสืบสวนพิสูจน์ทราบร่วมกับสายลับลงพ้ืนที่ ยืนยันแน่ชัดว่า

ขบวนการจะท าการลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีปริมาณมาก จึงได้ประสานกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบ้าน

ประกอบให้ส่งชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่ ถนนสายนาทวี -ด่านประกอบ อ.นาทวี จนกระทั่งเมื่อเวลา 

16.00 น. รถยนต์บรรทุกหัวลาก ยี่ห้อ Volvo สีน ้าเงิน ด าแดง ทะเบียนป้ายมาเลเซีย พบบุหรี่มีเมือง

ก าเนิดจากต่างประเทศ จ านวน 800 ลัง จ านวน 200,00ซอง ไม่มีเอกสารที่แสดงว่าได้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรมาอย่างถูกต้อง จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมน าตัวผู้ต้องหาและยานพาหนะในการกระท า

ผิดส่งด่านศุลกากรบ้านประกอบ เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป จากการสอบสวน เป็นการ

การลักลอบน าเข้าทางชายแดน 
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หรือประเทศ

อ่ืนๆ 

 

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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ลักลอบบุหรี่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าภายในประเทศ เพื่อไปพัก ณ โรงพัก

สินค้า และรอเวลากระจายสินค้าต่อไป (ข้อมูลจาก : www.hatyaifocus.com และ กรมศุลกากร) 

       ทางทะเล: จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรที่อยู่ภายใต้

ส านักงานศุลกากรภาคที่4(ภาคใต้) ที่ติดทางทะเล เป็นการลักลอบน าเข้าในปริมาณที่มาก โดยมาทาง

ทะเลที่ติดกับประเทศไทย ซึ่งบุหรี่จะน าเข้ามาจากประเทศต้นทางที่มีมูลค่าที่ต ่ากว่าภายในประเทศ 

หรือมาจากร้านค้าปลอดอากรต่างประเทศ เมื่อเรือมาถึงยังประเทศไทย จะมีการลักลอบขนบุหรี่ขึ้น

รถบรรทุกเพื่อที่จะน าไปพัก ณ โรงพักสินค้าของตนเอง เพื่อรอการกระจายสินค้าให้กับร้านค้าต่อไป 

สามารถเขียนเส้นทางการลักลอบได้ตามภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ซึ่งเราสามารถอ้างอิงรูปแบบได้จาก กรณีที่มีข่าวการจับกุมการลักลอบน าเข้า

บุหรี่จากต่างประเทศ ผ่านทางทะเล ได้ดังนี้  

       จากกรณีวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ท่าเรือน ้าลึก จ.สงขลา เจ้าหน้าที่กอง

สืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ได้น าเรือศุลกากร 805 ออกลาดตระเวนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

และ จ.ปัตตานี พบเรือ CTDD-555 มีลักษณะต้องสงสัย ซึ่งเป็นเรือประมงไทยที่ดัดแปลงเป็นเรือ

การลักลอบน าเข้าทางทะเล 
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ขนส่ง
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โดย

เรือ 
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สัญชาติอ่ืนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ โดยเปลี่ยนสี ชื่อเรือ ธงประจ าเรือแล่นอยู่ห่างจากหัวแหลมปัตตานี ซึ่ง

อยู่ในเขตต่อเนื่อง รัฐชายฝั่งมีอ านาจในการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อป้องกันหรือลงโทษการ

ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงติดตามเพื่อดูพฤติกรรมอยู่ห่างๆ 

แต่เรือดังกล่าวสังเกตเห็นเรือตรวจการณ์ของเจ้าหน้าที่ จึงเร่งความเร็วเพื่อหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่

ต ิดตามและสามารถจับกุมได้ พร้อมลูกเร ือ 4 คน ผลการตรวจพบสินค้าภายในเรือพบบุหรี่

ต่างประเทศ 1,040 ลัง บรรทุกอยู่ในระวางเรือและบนเรือ โดยไม่มีเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากร

โดยถูกต้องมาแสดง จากการสอบสวนพบว่าต้นทางมาจากประเทศเวียดนาม จากการจับกุมเจ้าหน้าที่

ได้ท าการยึดบุหรี่เพื่อด าเนินคดีต่อไป ซึ่งหากจะเปรียบเทียบราคาของบุหรี่ให้เห็นถึงความแตกต่าง ขอ

ยกตัวอย่างบุหรี่ยี่ห้อ Marlboro ภายในประเทศเวียดนามนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1.32 USD/ซอง 

แต่ในประเทศไทยมีราคาประมาณ 4.21 USD/ซอง ซึ่งต่างกันอยู่ถึง 2.89 USD ต่อ ซอง(อ้างอิงราคา 

Price Ranking จาก www.numbeo.com) หากมีการลักลอบน าเข้ามาจ านวนมากจะท าให้ผู้น าเข้า

ได้ก าไรมหาศาล 

       จะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากร ที่อยู่

ภายใต้ส านักงานศุลกากรภาคที่4(ภาคใต้) และจากการยกกรณีศึกษาที่เป็นข่าวในภาคใต้มาอ้างอิง ทั้ง

ทางชายแดน และทางทะเล นั้น ภาคใต้เป็นแหล่งที่มีการบริโภคบุหรี่มากท่ีสุดในประเทศไทย และเมื่อ

น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาที่เป็นข่าวดังกล่าว จะท าให้เราทราบถึงรูปแบบ

ของการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศที่มี่การลักลอบจากประเทศต้นทางที่บุหรี่มีราคาที่ต ่ากว่า

ประเทศไทย ซึ่งเป็นการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศในรูปแบบของขบวนการใหญ่  

(Large-Scale Smuggling) มีปริมาณและมูลค่าสูง ตรงตามงานวรรณกรรม ที่มีนิยามลักลอบหนี

ศ ุ ล กากรตามงานว ิ จ ั ย ของ  Empirical Analysis of Cigarette Tax Avoidance in Thailand 

(Pirudee Pavananunt (2010) ในรูปแบบของ การลักลอบค้าส่ง(Wholesale Smuggling/Large-

Scale Smuggling) คือ ลักลอบสินค้าเข้ามาเพื่อขายโดยมิได้เสียภาษีในปริมาณที่มาก ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่

กับภาษีและราคาที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยอาจเกี่ยวข้องกับ

เครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ ผ่านการกระจายสินค้าอย่างไม่เป็นทางการ รวมไปถึงนโยบายกีดกัน

ทางการค้าด้วยการตั้งก าแพงภาษีท่ีสูง ท าให้ผู้บริโภคท่ีสูบบุหรี่ที่มีรายได้น้อยจึงไม่มีทางเลือก ต้องหัน

ไปบริโภคบุหรี ่ลักลอบน าเข้าจากต่างประเทศแทน ซึ ่งตรงกับ  งานวิจัยSheikh, Munir Ahmed. 

(1974) ที่ได้มีการกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการลักลอบ ในหัวข้อ การกีดกันทาง

การค้า ตัวอย่างเช่น อากรขาเข้า, ภาษีต่าง ๆ, และการจ ากัดโควตา 
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  2. การจับกุมในคดีรายย่อย หรือการค้าอย่างผิดกฎหมาย (Bootlegging/Small-

Scale Smuggling) มีเส้นทางการลักลอบเข้ามา 1 ทางหลัก คือ ทางผู้โดยสาร จากการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรที่เป็นสนามบินนานาชาติ ได้ให้ข้อมูลว่า การลักลอบน าเข้าจะ

ท าเป็นขบวนการย่อยที่มีปริมาณและมูลค่าการน าเข้าที่ไม่สูงมาก ซึ่ งเป็นการลักลอบน าเข้ามาทาง

ผู้โดยสารจากต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

       ทางผู้โดยสาร: ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากรที่เป็นสนามบิน

นานาชาติ เจ้าหน้าที ่ได้ให้ข้อมูลว่า ในการตรวจสินค้าหรือสัมภาระของผู ้โดยสารที ่เข้ามาจาก

ต่างประเทศนั้น ต้องปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 2560 หมวด 3 04 02 05 ประกอบ

กับ ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่น าติดตัว

เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน โดยระเบียบที่ระบุให้

ปฏิบัติงานดังกล่าว ระบุว่า ถ้าผู้โดยสารขาเข้ามีบุหรี่เกิน 200 มวน ต้องส าแดง ณ ช่องมีสิ่งของต้อง

ส าแดงหรือเข้าช่องแดง(Goods to Declare) ในทางปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที ่เคยตรวจพบการ

ลักลอบน าเข้าในรูปแบบที่เป็นทีม ซึ่งในทีมที่ท าการลักลอบน าเข้าบุหรี่อาจจะมีความสัมพันธ์แบบ

เพื่อนหรือเครือญาติกัน ซึ่งจะแฝงตัวมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 

โดยการซุกซ่อนบุหรี่ไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าสะพายให้ได้มากที่สุดซึ่งมีปริมาณที่เกินก าหนด

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 คือ ห้ามเกิน 200 มวน และเมื่อถึงจุดตรวจสัมภาระของกรม

ศุลกากร ผู้โดยสารเหล่านี้จะเดินเข้าช่องเขียว(Nothing to Declare) โดยตบตาเจ้าหน้าที่ว่าไม่มี

สัมภาระที่ต้องเสียภาษี เพื่อน าบุหรี่ที่ลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศไปขายต่อหรือเก็บไว้บริโภคเอง 

สามารถเขียนเส้นทางการลักลอบได้ตามภาพ ดังนี้ 
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       ซึ่งเราสามารถอ้างอิงรูปแบบได้จาก กรณีที่มีการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่

จากต่างประเทศ ผ่านทางผู้โดยสาร โดยข้อมูลได้จากแหล่งข่าวของกรมศุลกากร ได้ดังนี้ 

       จากการจับกุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 18.05 น. มีเที่ยวบิน

ประเทศต้นทางจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ ่น ผ่านกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เครื่องลงที่

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พบชายสัญชาติไทย ชื่อA อายุ 29 ปี และชายสัญชาติไทย ชื่อB อายุ 

24 ปี ได้เดินทางมาด้วยเที่ยวบินดังกล่าวพร้อมกระเป๋าเดินทาง ซึ่งชายทั้ง 2 คน ได้เดินผ่านช่องเขียว

แต่เจ้าหน้าที่ได้พบสิ่งผิดปกติ ท าให้เป็นเหตุสงสัยว่าชายทั้ง  2 คนดังกล่าวจะมีการลักลอบของ

ต้องห้ามหรือต้องก ากัดเข้ามาภายในประเทศ ท าให้เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง สิ่งที่ตรวจ

พบคือ บุหรี่ต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าจับกุมทั้งสิ้นประมาณ 103,000 บาท จากการ

จับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดบุหรี่พร้อมด าเนินการปรับ และน าส่งของกลางเพื่อด าเนินคดี

ต่อไป (ข้อมูลจาก : รายงานกรมศุลกากร) 

 7.3 มาตรการป้องแก้ไขของประเทศไทย 

      ผลการศึกษาในครั้งนี้ท าให้พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลักลอบน าเข้าบุหรี ่จาก

ต่างประเทศนั่นก็คือในเรื่องของการตั้งภาษีบุหรี่ที่สูงเปรียบเสมือนดาบสองคม และความแตกต่างหรือ

การลักลอบน าเข้าทางผู้โดยสาร 

 

ประเทศต้น

ทางท่ีมีราคา

บุหรี่ที่ต ่า

กว่า 

ลักลอบ

เข้า

ประเทศ

ไทยโดย

ไม่ผ่าน

ช่องเขียว 

หรือ 

ไม่ผ่านพิธี

การ

ศุลกากร 

โรงพัก

สินค้า/ที่

พ านักของ

ตนเอง 

บริโภคเอง 

จ าหน่ายต่อ 

ของติด

ตัวทางผู้ 

โดยสาร

ที่มี

จ านวน

เกิน200

มวน 
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ช่องว่างของราคาบุหรี่ในต่างประเทศเทียบกับราคาบุหรี่ในประเทศไทย จึงขอเสนอมาตรการแก้ไข

ดังนี้ 

  1) นโยบายของโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีบุหรี่ และบทลงโทษ 

       จากการที่ภาครัฐมีการก าหนดภาษีอากรบุหรี่ เพื่อจัดเก็บเป็นรายได้ของภาครัฐ

และลดการบริโภคบุหรี่ของคนในประเทศให้น้อยลง ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการเพ่ิมภาษีอากรบุหรี่ขึ้น

อย่างต่อเนื่องส่งผลท าให้ราคาบุหรี่นั้นมีราคาที่สูงมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐควรมองถึงผลกระทบ

อีกด้านหนึ่งของการขึ้นภาษีอากรบุหรี่ที ่จะส่งผลให้เกิดการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ 

เนื่องจากเป็นช่องทางท าก าไรจากการลักลอบได้อย่างมหาศาล เพราะจากสถิติการบริโภคบุหรี่ของคน

ไทยยังคงสูง เพราะฉะนั้น ภาครัฐควรก าหนดภาษีอากรของบุหรี่ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเพื่อท าให้

ราคาของบุหรี่นั้น อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดช่องว่างความแตกต่างของราคาบุหรี่ต่างประเทศกับ

ราคาของบุหรี่ในประเทศไทย ส่วนบทลงโทษของ มาตรา242 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 นั้น ระบุว่า 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ 4 เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอาการเข้าด้วยแล้ว หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ และให้ริบของนั้น ภาครัฐควรพิจารณาปรับระดับของบทลงโทษในมาตราดังกล่าวให้สูงขึ้น 

เพ่ือท าให้การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศนั้นลดน้อยลง 

  2) การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง  

       เพ่ือช่วยในการลดการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ ่งขึ ้นอย่างเป็นระบบที่เรียกว่า Intelligence Sharing System ในระหว่างประเทศเพื ่อนบ้าน

(ASEAN) เนื่องจากการลักลอบการน าเข้าบุหรี่ที่เป็นรายใหญ่มักจะมาจากประเทศแถบASEANทั้งสิ้น

(อ้างอิงจาก Large รวมไปถึงรายย่อยก็จะมีการ Transit จากประเทศแถบASEAN เช่นกัน ซึ่งดูได้จาก

ผลการศึกษาในหัวข้อที่4 ฉะนั้นการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง (Intelligence Sharing 

System) จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบการน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศได้

อย่างดี โดยระบบดังกล่าว จะมีการท างานในการร่วมมือกันระหว่างศุลกากรไทยและต่างประเทศ โดย

การใช้ระบบตรวจจับหรือแจ้งเตือน หากมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าน าเข้า-ส่งออกที่น่าสงสัยทาง

ทะเลและทางชายแดน ระบบก็จะแจ้งเตือนมายังประเทศปลายทาง ท าให้สามารถตรวจจับบุหรี่

ลักลอบน าเข้าจากต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากจะอ้างอิงจากโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวกรองระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรต่างประเทศที่ท าให้การควบคุมการลักลอบบุหรี่น าเข้าจาก

ต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นคือ โครงการPortcullis 2021 to tackle illicit tobacco 

ระหว่าง ASEAN-AUSTRALIA เป็นคณะท างานเฉพาะกิจด้านยาสูบของอาเซียน-ออสเตรเลียเพ่ือ

ต่อต้านการลักลอบน าเข้ายาสูบที ่ผ ิดกฎหมาย โครงการPortcullis 2021 ได้พิส ูจน์แล้วว ่ามี

ประสิทธิภาพสูง สามารถจับกุมบุหรี่ 19 ล้านแท่งที่ลักลอบน าเข้าในภูมิภาค ซึ่งเราสามารถน ามาปรับ

พีรศักดิ์ เลิศจารุชัยวุฒ ิ
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ใช้กับประเทศไทยผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคได้  จึงเห็นได้ชัดว่า มาตรการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง(Intelligence Sharing System ) ระหว่างประเทศที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอ 

สามารถช่วยลดการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3) สร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบ 

       หากกระท าการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศด้วยการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับรู้ถึงบทลงโทษและผลเสียหากกระท าการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ ซึ่งจาก

ทฤษฎีการรับรู้(Perception Theory) กล่าวว่า การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล  

เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถใน

การแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และ

สิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิต คือ ความรู้

เดมิ ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วย กระบวนการทั้งหมด 3 ด้าน คือ การ

รับ สัมผัส การแปลความหมาย และจากกงานวิจัย สถิติ วงศ์สวรรค์ (2529: 105) ได้กล่าวถึงการรับรู้

ไว้ว่า การรับรู้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ การรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้แล้วการเรียนรู้

จะเกิดขึ้นไม่ได้สังเกตได้จากกระบวนการดังนี้ สิ่งเร้า ประสาทสัมผัสกับสิ่งเร้า ตีความแล้วรู้ความหมาย

การรับรู้ เกิดสังเกตเป็นการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อเจตคติ อารมณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมเมื่อ

รับรู้แล้วย่อมเกิดความรู้สึกและมีอารมณ์พัฒนาเป็นเจตคติแล้วพฤติกรรมก็ตามมาในที่สุด ก่อให้เกิด

แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะด าเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เลือกสรร และ

แยกแยะสิ่งเร้ารอบ ๆ ด้านโดยมีกระบวนการรับรู้ดังนี้ 
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สัมผัส 
การรับรู ้

กระบวนการรับรู้ 

ข้อมูลจาก

ภายนอก 

ความรู้ 

ความเข้าใจ 

ความทรงจ า 

การตอบ

โต้(Action) 

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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       ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้น ช่องทางของสื่อ Social Medial นั้นมีบทบาทในการเข้าถึง

ข้อมูลของประชาชนอย่างมาก ซึ่งช่องทางดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของบทลงโทษและผลกระทบ กรมศุลกากรสามารถใช้Social Media ในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบถึงบทลงโทษของการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศได้ ตามใจความในมาตรา

242 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 ไม่ว่าจะทาง Customs Page ใน Facebook หรือทาง Website : 

Customs.go.th รวมไปถึง Chat-Bot ของกรมศุลกากร เช่นกัน 

 

8. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จะเห็นได้ว่าจากการเชื่อมโยงของข้อมูล งานวรรณกรรม และผลของการศึกษาที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรที่เป็นด่านพรมแดนทางบก ทางที่ติดทะเล และทาง

ท่าอากาศยานนานาชาติ ประกอบกับ ข้อมูลรายงานการจับกุมของกรมศุลกากรมาที่ยกมาอ้างอิง นั้น 

จะท าให้เราเห็นรูปแบบการลักลอบน าเข้าบุหรี่อยู่ในรูปแบบการลักลอบ 2 ประเภทหลัก คือ  

 1) แบบรายย่อย(Bootlegging/Small-Scale Smuggling)   

 2) แบบรายใหญ่(Wholesale Smuggling/Large-Scale Smuggling)  

 ซึ่งตรงตามงานวรรณกรรมการค้าอย่างผิดกฎหมายตามนิยามลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งอ้างอิง

จากงานวิจัย Pirudee Pavananunt (2010) กล่าวคือ การลักลอบโดยการใช้กลอุบายที่ผิดกฎหมาย 

โดยที่ไม่ได้เสียภาษีน าเข้าอย่างถูกต้อง 

 จากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 1 โดยสถิติการจับกุมการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศของ

กรมศุลกากร นั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหัวข้อ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและความ

เสียหายจากการลักลอบ และสามารถตอบค าถามในการวิจัยในหัวข้อ การลักลอบน าเข้าบุหรี่จาก

ต่างประเทศส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินเท่าใด  ซึ่งสามารถใช้งาน

วรรณกรรมที่ได้เรียบเรียงมาอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการแถลงข่าวและสถิติการจับกุมของกรมศุลกากร 

นั้น บ่งบอกถึงตัวเลขความเสียหายจากการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ ในระดับหลักร้อยล้าน 

ต่อปี ซึ ่งเป็นมูลค่าที่รัฐต้องเสียหาย และยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศท าให้

ผู้ประกอบการน าเข้าท่ีเสียภาษีอย่างถูกต้องได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน 

 จากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 2 โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตามด่านศุลกากร และวิเคราะห์คดี

ที่เกิดขึ้นจริง นั้น ท าให้เราได้ทราบถึงรูปแบบและเส้นทางในการลักลอบ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ

การศึกษา เพื่อเป็นศึกษารูปแบบของกระบวนการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ อีกทั้งยัง

สามารถตอบค าถามในการวิจัยในหัวข้อ กระบวนการการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ มีขนาด

ของขบวนการระดับใดบ้าง คือ ขนาดของกระบวนการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศในระดับ

ความเสียหายจากการลักลอบหนีศุลกากร กรณีน าเข้าบหุรี่ต่างประเทศและมาตรการป้องกันแก้ไขของประเทศไทย 
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รายใหญ่(Wholesale Smuggling/Large-Scale Smuggling)จะมีเส้นทางมาจากทางด่านพรมแดน

และทางทะเล ในส่วนของรายย่อย(Bootlegging/Small-Scale Smuggling)จะมีเส้นทางมาจากทาง

ผู้โดยสาร โดยสามารถใช้งานวรรณกรรมที่ได้เรียบเรียงมาอ้างอิงได้ คือ ตามนิยามลักลอบหนีศุลกากร 

ในงานวิจัยของ Pirudee Pavananunt (2010) คือ การลักลอบโดยการใช้กลอุบายที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง

สามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งการลักลอบนั้น เกิดขึ้นเนื่องจาก การที่

ประเทศไทยมีการผูกขาดการค้าในสินค้าชนิดบุหรี่โดยการยาสูบ และมีการตั้งก าแพงภาษีในชนิด

สินค้าบุหรี่ที่สูงของรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการลักลอบและผู้บริโภค แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีการลักลอบที่

สูง ได้ผลการศึกษาตรงตามกรอบแนวคิด ซึ่งสวนทางกับเป้าหมายของภาครัฐที่ก าหนดภาษีอากรบุหรี่

เพื่อเป็นรายได้และลดการบริโภคบุหรี่ของคนภายในประเทศ ท าให้เห็นได้ว่าการผูกขาดและการ

ก าหนดภาษีอากรที่สูงดังกล่าว ไม่ได้ช่วยให้การลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศลดลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ ่งตรงตามงานวิจัยของ Sheikh, Munir Ahmed. (1974) ที ่ได้กล่าวถึงนโยบาย

ต่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการลักลอบ ได้แก่การกีดกันทางการค้า ตัวอย่างเช่น อากรขาเข้า  , ภาษี

ต่างๆ , การจ ากัดโควตา และการค้าผูกขาดของรัฐ โดยการผูกขาดจะท าให้ราคาสินค้าบิดเบือน ไม่เกิด

การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ที่ท าให้เกิดราคาที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จึงเกิดความแตกต่างของ

ราคาสินค้าในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงผลการศึกษานั้นยังสอดคล้องกับ Contraband 

Cigarette Act ที ่มีการจัดเก็บภาษีเพื ่อลดการลักลอบระหว่างรัฐนั ้น ผลที ่ได้กลับตรงข้ามกัน 

หมายความว่าการตั้งภาษีอากรบุหรี่ที่สูงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยลดการบริโภคหรือการลักลอบน าเข้าบุหรี่

จากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้งานศึกษาชิ้นนี้ต้องมีการเสนอมาตรการเพื่อช่วยใน

การลดการลักลอบน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของประชาชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องงมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน และน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบค่า t (T-test) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ช่วงรายได้ที ่ 15,000-30,000 บาท ส าหรับ

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื ่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผ่าน

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในการรับข่าวสารทางการเมือง ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีต่อครั้ง และมี

ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารทางการเมืองประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่ม

ตัวอย่างมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองด้านการเคลื่อนไหว หรือกิจกกรรมทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน 
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สื่อสังคมออนไลน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในด้านการ

เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทางการเมืองมากที่สุด ในระดับต ่า และประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่

ต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
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Social Media Usages Behavior with Political Participation  
on social media during October to November 
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Abstract 

 This independent study, Social Media Usages Behaviors with Political 

Participation on social media during October to November 2021 aimed to study the 

behavior of social media usage, Political participation on social media of people and 

relationship between behavior of social media usage and political participation on 

social media of people. The quantitative method was used for this research. 

Questionaries were used to collect data from 385 samples. The descriptive statistics 

used were percentage, mean and standard deviation and inferential statistics used 

were Pearson’s correlation and T-Test. The results of the study found that the samples 

mostly were females, aged between 20 - 29 years old, graduated in bachelor degree, 

worked as bureaucrat and income range was between 15,000 - 30,000 baht. For the 

results of study behavior of social media usage showed most of the samples used 

Facebook though a mobile phone device for accessing political information, spent 15-

30 minutes and the frequency of exposure of political was 1 – 2 times per week. The 

samples had political participation on social media was at medium level by political 

movement or political activity had the highest average relate to other participation. 
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 The results of hypothesis testing revealed that behavior of social media usage 

and political participation on social media of people had positive relationship and the 

correlation in the same direction in statistically significant at 0.05 and using different 

social media platforms influence various types of political participation. 

 

Keywords: social media, Political Participation, behavior of social media usage 
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1. บทน า 
 ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักการที่ส าคัญ คือ หลักความเสมอภาค หลักสิทธิ เสรีภาพ

และหน้าที่ หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และหลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งหลักการหนึ่งที่

ส าคัญและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตระหนักรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของ

การเมือง คือหลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ทั้ง

ทางตรง และทางอ้อม อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุเกี่ยวกับ

สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไว้ โดยบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ซึ่งไม่สามารถจ ากัด

เสรีภาพดังกล่าวได้  

 ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาทมากขึ้นในยุค 4.0 ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งทางใน

การรับรู้ การแสดงความคิดเห็น การแบ่งปัน (Share) ข้อมูลต่างๆ โดยการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์นั้น 

สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) สื่อสังคมออนไลน์นั้น มีหลายประเภทท าให้

สามารถเลือกรูปแบบการเข้าใช้งาน และมีรูปแบบที่สามารถติดตามบุคคล ข่าวสาร ที่ก าลังเป็นที่สนใจ

ได้ ท าให้การติอต่อสื่อสาร และการรับสารไปได้อย่างง่ายขึ้น กว้างขึ้น และรวดเร็วขึ้น ซึ่งข่าวสาร

ทางการเมือง เป็นหนึ่งในเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) 

เนื่องจากทั้งสองแพลทฟอร์มเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสื่อสารไปยังบุคคลอ่ืนๆได้อย่างกว้าง และมี

การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ใช้งานลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

 

2. ค าถามการวิจัย 
 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนหรือไม่ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน 
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน 



เพชรรวี ศรีต่ายข า 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

93 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื ่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด 

 1. แนวค ิดพื ้นท ี ่สาธารณะ Habermas (1989 cited in Dahlgren, 1995: 7-8 อ้างใน

นางสาวพิมลพรรณ ไชยนันท์, 2555) ได้นิยามความหมายของพื้นที่สาธารณะในแบบอุดมคติไว้ว่า 

พื้นที่สาธารณะเป็นเหมือนอาณาเขตของชีวิตทางสังคม ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองต่อ

ประเด็นปัญหาที่ส่วนร่วมตระหนักร่วมกันสามารถด ารงอยู่ และมติสาธารณะสามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ 

พื้นที่สาธารณะจะเกิดขึ้นได้ หากพลเมืองใช้สิทธิของการสมาคมและการรวมกลุ่ม รวมกันในฐานะของ

ส่วนหนึ่งของสาธารณะในการอภิปรายประเด็นปัญหาของวัน  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ Klapper J.T. (1960: 19 – 25 อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภา

ภรณ์, 2554) กล่าวว่า กระบวนการการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรอง

ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นล าดับ ดังต่อไปนี้ 1) การเลือก

เปิดรับ (Selective Expose) 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention ) 3) การเลือกรับรู้

และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 4) การเลือกจดจ า (Selective 

Retention)  

 แม็คลอดร์ ( Mcleod, 1972, p. 123) กล่าวว่าตัวชี้วัด (Index) ที่ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อ (Mddia Exposure) ส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่าง ดังนี้ 

      1) วัดจากเวลาที่ใช้สื่อ 

      2) วัดจากความถ่ีของการใช้สื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการที่แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป การเปิดรับสื่อมวลชน หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเปิดรับ ระยะเวลาช่วงเวลารวมไป

ถึงจ านวนสื่อมวลชนที่ใช้ในการเปีดรับข่าวสารด้วย โดยจะเลือกเปิดรับข่าวสารที่ตนเองสนใจ หรือ

เลือกรับสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

      ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล (2556 ) ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ว่าหมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพื ่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปของกลุ ่มคน
รูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์ ท าให้ผู้คนสามารถท าความรู้
จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง 
โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook YouTube 
Twitter เป็นต้น  
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 4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

      การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ กิจกรรมของประชาชนที่มุ ่งเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสังคม

จะมีความแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นความส าเร็จของการพัฒนา

ทางการเมือง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจและกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ ในการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในแต่ละครั้งไม่ว่าจะส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นครั้งคราวหรือยาวต่อเนื่อง การกระท า

นั้นจะมุ่งประสงค์ที่จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารงาน และการเลือกผู้น าทางการเมืองทั้ง

ระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ (1) การก าหนดตัว

ผู้ปกครอง (2) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล (3) การวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาล และ (4) การชุมนุม

เคลื่อนไหวทางการเมือง (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2550, น. 97-99 อ้างถึงใน วุฒิพร ลิ้มวราภัส และ สุ

วิชา เป้าอารีย์, 2563, น.109) 

 5. กรอบแนวคิด 

      ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน 

สื่อสังคมออนไลน์ 

• ด้านการแบ่งปัน
ข่าวสารทางการ
เมือง 

• ด้านการแสดง
ความคิดเห็น
ทางการเมือง 

• ด้านการเคลื่อนไหว

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับ

ข่าวสารทางการเมือง 

- ระยะเวลาในการรับข่าวสารทางการเมือง 

- ความถี่ในการรับข่าวสารทางการเมือง 

- สื่อสังคมออนไลน์ 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง และน ามาศึกษา

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการรับรู้ และมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ กลุ่มบุคคลที่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในประเภทแพลทฟอร์มเฟซบุ๊ก 

(Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) 

 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากบุคคลหนึ่งคนสามารถสร้างบัญชีผู ้ใช้งานได้มากกว่า 1 บัญชีจึงไม่

สามารถระบุจ านวนผู้ใช้งานที่แท้จริงได้ จึงใช้สูตรของคอแครน และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษา คือ จ านวน 385 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ก” หรือ “ทวิตเตอร์” หรือเป็นผู้ใช้งานทั้งสองแพลทฟอร์ม ซึ่ง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการตอบค าถามในรูปแบบมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert 

Rating Scales)    

      1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประกอบด้วย ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ าในการรับข่าวสารทางการเมือง และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยการหาสถิติร้อยละ  
  การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับข่าวสารทางการเมืองต่อวัน ความถี่ในการรับ
ข่าวสารทางการเมืองต่อสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  
  การทดสอบเปรียบเทียบประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการรับ

ข่าวสารทางการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยการหาสถิติ T-test และ
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การหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) 

 

6. ผลการศึกษา 

 6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
      ตารางที่ 6.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 176 45.7 
หญิง 209 54.3 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี 43 11.2 

20 - 29 ปี 157 40.8 

30 - 39 ปี 101 26.2 

40 - 49 ปี 39 10.1 

50 - 59 ปี 34 8.8 

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 11 2.9 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 32 8.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 32 8.3 

อนุปริญญา/ปวส. 26 6.8 

ปริญญาตรี 216 56.1 

สูงกว่าปริญญาตรี 79 20.5 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 61 15.8 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 117 30.4 

พนักงานบริษัทเอกชน 100 26 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 77 20 

รับจ้างทั่วไป 28 7.3 

อ่ืน ๆ 2 0.5 
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รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 64 16.6 

15,000 - 30,000 บาท 158 41 

30,001 - 50,000 บาท 102 26.5 

50,000 บาทขึ้นไป 61 15.8 

      พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 45.7 มีอายุ 20-29 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาอายุ 30-39 ปี คิด

เป็นร้อยละ 26.2 และตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.1 ศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.5  รองลงมาศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.5 ส่วนระดับการศึกษาต ่ากว่า

มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจ านวนที่เท่ากัน และน้อยที่สุด 

ร้อยละ 8.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมา คือ

พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาน้อยที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.6 

มีรายได้ 50,000 บาทข้ึนไป น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.8 

 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารทางการเมือง 

      ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการรับข่าวสารทางการเมือง  

      ตารางที่ 6.2 แสดงจ านวน และร้อยละจ าแนกตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็น

ประจ าในการรับข่าวสารทางการเมือง 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นในการรับข่าวสารทางการเมือง จ านวน ร้อยละ 

Facebook 185 48.1 

Twitter 92 23.9 

ใช้ทั้ง Facebook และ Twitter 108 28.1 

รวม 385 100 

      พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เฟซบุ๊ก เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักในการรับข่าวสารทางการเมือง

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 ใช้ทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักในการรับข่าวสาร
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ทางการเมืองรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 28.1 และใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักในการรับข่าวสาร

ทางการเมือง น้อยทที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.9 

      อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  

      พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ในการเข้าใช้งานสื่อ

สังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 78.4 และเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในการเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.7 

      ตารางที่ 6.3 แสดงจ านวน และร้อยละจ าแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานสื่อสังคม

ออนไลน์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) 302 78.4 

แท็ปเล็ต (Tablet) 38 9.9 

โน้ตบุ๊ค (Laptop/Notebook) 23 6 

เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 22 5.7 

รวม 385 100 

      ระยะเวลาในการรับข่าวสารทางการเมืองต่อวัน 

      ตารางที่ 6.4 แสดงระยะเวลาในการรับข่าวสารทางการเมืองต่อวัน 

พฤติกรรม
การใช้สื่อ
สังคม
ออนไลน์ 

ระยะเวลา 

�̅� S.D. ความหมาย 
มากกว่า  
60 นาท ี

46 – 60 
นาท ี

31 – 45 
นาท ี

15 – 30 
นาท ี

น้อยกว่า  
15 นาท ี

5 4 3 2 1 

ระยะเวลา 10.4 14 22.9 35.3 17.4 2.65 1.22  ปานกลาง 

      พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสาร

ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.65 โดยมีกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการรับ

ข่าวสารทางการเมือง 15 – 30 นาที มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.3  และใช้ระยะเวลาในการรับข่าวสารทาง

การเมืองมากกว่า 60 นาที น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.4  

      ความถี่ในการรับข่าวสารทางการเมืองต่อสัปดาห์ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารทางการเมืองโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.14 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับข่าวสารทาง



เพชรรวี ศรีต่ายข า 
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การเมือง 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีความถี่ในการรับข่าวสารทาง

การเมือง น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดับ 

      ตารางที่ 6.5 แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ี 

พฤติกรรม
การใช้สื่อ
สังคม
ออนไลน์ 

ระดับความถี่ 

�̅� S.D. ความหมาย ทุกวัน 

5 - 6 
ครั้ง 
ต่อ

สัปดาห์ 

3 - 4 
ครั้ง 
ต่อ

สัปดาห์ 

1 - 2 
ครั้ง 
ต่อ

สัปดาห์ 

น้อย
กว่า 1 
ครั้งต่อ
สัปดาห์ 

5 4 3 2 1 
ความถี่ 23.4 10.9 26.2 34.8 4.7 3.14 1.25  ปานกลาง 

 

 6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

      พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านการเคลื่อนไหวหรือ

กิจกรรมทางการเมืองมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.97 รองลงมา คือ ด้านการแบ่งปันข้อมูล ค่าเฉลี่ย 2.84 

และด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 2.70 ซึ่งการมีส่วนร่วมในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

      ตารางที่ 6.6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ �̅� S.D.  ความหมาย 

ด้านการแบ่งปันข้อมูล 2.84 1.03  ปานกลาง 

ด้านการแสดงความคิดเห็น 2.70 1.07  ปานกลาง 

ด้านการเคลื่อนไหว หรือกิจกกรรมทางการเมือง 2.97 1.08  ปานกลาง 

 6.4 ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

      ตารางที่ 6.7 ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ด้านการแบ่งปันข้อมูล ด้านการแสดงความคดิเห็น 

ด้านการ
เคลื่อนไหว

หรือ
กิจกรรม

ทาง
การเมือง 

ระยะเวลา 
r 

0.267** 
(ต ่ามาก) 

0.203** 

(ต ่ามาก) 
0.356** 

(ต ่า) 

Sig <.001 <.001 <.001 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ด้านการแบ่งปันข้อมูล ด้านการแสดงความคดิเห็น 

ด้านการ
เคลื่อนไหว

หรือ
กิจกรรม

ทาง
การเมือง 

ความถี ่
r 0.285** 0.181** 0.329** 

Sig (ต ่ามาก) (ต ่ามาก) (ต ่า) 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

      พบว่า 1) ระยะเวลาในการรับข่าวสารทางการเมือง ระยะเวลาในการรับข่าวสารทาง

การเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ โดยมี

ความสัมพันธ์กับด้านการแบ่งปันข้อมูลในระดับต ่ามาก สัมพันธ์กับด้านการแสดงความคิดเห็นในระดับ

ต ่ามาก และสัมพันธ์กับด้านการเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมทางการเมืองในระดับที่ต ่า  2) ความถี่ในการ

รับข่าวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

โดยมีความสัมพันธ์ด้านการแบ่งปันข้อมูลในระดับต ่ามาก สัมพันธ์กับด้านการแสดงความคิดเห็นใน

ระดับต ่ามาก และสัมพันธ์กับด้านการเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมทางการเมืองในระดับต ่า 
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 6.5 ข้อมูลการเปรียบเทียบประเภทสื่อสังคมออนไลน์ในการเข้ารับข่าวสารทางการเมือง

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

      ตารางที ่ 6.8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช ้ส ื ่อสังคมออนไลน์ 

Facebook กับ Twitter 

 

 

      พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 7.1 สรุปผลการศึกษา 

      จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื ่อสังคมออนไลน์ของประชาชน และการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนว่ามีลักษณะอย่างไร และมีความสัมพันธ์กันหรือไม่

นั้น 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ 
สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. t Sig 

การแบ่งปันข่าวสาร
ทางการเมือง 

Facebook 185 2.50 0.93 4.27 <0.001 

Twitter 92 3.04 1.14 
  

ด้านการแสดงความ
คิดเห็น 
ทางการเมือง 

Facebook 185 2.36 0.96 3.73 <0.001 

Twitter 92 2.86 1.12 
  

การเคลื่อนไหวทาง
การเมือง 
หรือกิจกรรมทาง
การเมือง 

Facebook 185 2.38 0.85 8.06 <0.001 

Twitter 92 3.35 1.10 

  



พฤติกรรมการใช้สื ่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ของประชาชน ในช่วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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      7.1.1 พฤติกรรมการใช้สื ่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื ่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กในการรับข่าวสารทางการเมือง โดยเข้าใช้งานจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ใช้

ระยะเวลา 15-30 นาทีต่อครั้ง และมีความถี่ในการรับข่าวสารทางการเมืองที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

      7.1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมในทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการแบ่งปันข่าวสารทางการเมือง ด้านการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง ด้านการเคลื่อนไหวหรือกิจกกรมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง

ด้านการเคลื่อนไหวหรือกิจกกรรมทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู่ที่ 2.97 

 7.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

      จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติ ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ระยะเวลาในการรับข่าวสารทางการเมือง 

ความถี่ในการรับข่าวสารทางการเมือง และประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการรับข่าวสารทาง

การเมือง มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 และเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น

ระยะเวลามากขึ ้น ก็ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์ที ่มากขึ ้นเช่นกัน ซึ ่งผล

การศึกษานี ้ มีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ ปานนุช (2562) ในการศึกษาเรื ่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม (Social Media)  และการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของระดับของความสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ยังพบว่าประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการรับข่าวสารทางการเมืองที่แตกต่างกัน ยัง

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วย 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

      ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      1) ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ภาครัฐตระหนัก และให้ความส าคัญกับการแสดงความคิดเห็น 

หรือการกระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือน ามาศึกษา

และพิจารณาถึงรูปแบบนโยบายสาธาณะในอนาคต รวมถึงเป็นการได้รับข้อเสนอแนะจากประชาชน 

เพ่ือน ามาประเมินนโยบายหรือการด าเนินการที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

      2) ผู ้วิจัยขอเสนอแนะให้ภาครัฐควรมีนโยบายหรือการด าเนินการในการตรวจสอบ 

กลั่นกรองข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่เป็นข้อมูลเท็จ เพ่ือให้ประชาชนรับข้อมูลที่เป็นจริง ที่อาจเป็นผลต่อ

ความคิด การรับรู้ทางการเมืองของประชาชน 
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      3) ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่

เป็นหลักการส าคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับชุมชนของ

สังคมออนไลน์ จัดช่องทาง และพิจารณารูปแบบละประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม ที่ ใน

การพูดคุย หรือเผยแพร่ข่าวสารกับประชาชน และท าให้เกิดการสื่อสารสองทาง 

       ข้อจ ากัดของการวิจัย 

      1) การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ใน 3 รูปแบบเท่านั้น ดังนั้นควรพิจารณาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะอื่น ๆ 

เพ่ิมเติม  

      2) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาในสื่อสังคมออนไลน์ เพียง 2 แพลทฟอร์มเท่านั้น 

ซึ่งในการรับข่าวสารทางการเมืองในปัจจุบันมีช่องทางอื่น ๆ อีก จึงควรพิจารณาช่องทางการรับข่าวสาร

ให้มีความหลากหลายแพลทฟอร์ม 

      ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป 

      1) ในการศึกษาครั้งถัดไป ควรมีการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเหตุผลในการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารทางการเมือง 

      2) ในการศึกษาครั้งถัดไป ควรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแพลท

ฟอร์มที่มีความหลากหลายมากข้ึน 

      3) การศึกษาว่านอกจากปัจจัยพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีปัจจัยใดอีกที่ส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน 
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กระบวนการท างานและเสนอแนวทางพัฒนาระบบงานเลขานุการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
           ผลการศึกษา จากสภาพปัญหา (1) ปัจจัยภายนอกในเรื่องความพึงพอใจและความสะดวกใน

การประสานงานของแพทย์ (2) ปัจจัยภายในด้านบุคลากรเรื่องการสื่อสารและส่งต่องานภายในทีม 

และด้านกระบวนการที่ซับซ้อนโดยไม่จ าเป็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิผลของการด าเนินงาน พบว่า (1) มิติด้านบริหารบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมปฎิสัมพันธ์ด้าน

ทักษะการสื่อสารส าหรับท างานเป็นทีมและสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะด้านความคิดเชิงระบบเพ่ือ

มองเห็นปัญหาในกระบวนการ (2) มิติด้านจัดการกระบวนการโดยรวบรวมปัญหาของระบบงานใน

ปัจจุบันน ามาก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและวัดคุณค่าของระบบงานเพื่อน ามาพัฒนากระบวนการ

ท างานได้อย่างเหมาะสมต่อไป (3) มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ช่วยอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท างานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
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Develop the secretarial work and the productivity at  
Siriraj Piyamaharajkarun Hospital 

 
 

 
Malliga Chanasit* 

Abstract 

The study regarding how to develop the secretarial work and the productivity 

at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital. This qualitative research is aimed (1) to study the 

working pattern of secretarial work at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital. (2) to study the 

problems and obstacles that can affect the efficiency of the operation. (3) to improve 

the working process and propose the initiatives to develop the efficiency of secretarial 

work. This research has been completed through in-depth interview and related 

documents. 

After examination, the problems are indicated: (1) the external factors that can 

affect the satisfactory level and the convenience in cooperation. (2) the internal factors 

regarding the communication between staff, the effect on the overall productivity and 

the unnecessarily complicated working process.  

Accordingly, the proposed suggestions include: (1) in terms of human resources, 

there should be activities to encourage team communication and support the training 

in enhance the working competency. (2) in terms of the managing aspects, the previous  
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problems are gathered and examined to measure key performance indicator and the 

efficiency of system for further development. (3) in terms of information technology, 

new technology should be brought in to facilitate and accelerate the working process. 

 

Keywords: Medical secretary, working process, the development of working 

process 
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1. บทน า 
 การด าเนินงานในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งเราเรียกว่า          

ยุคโลกาภิวัฒน์ หรือยุคไฮเทค  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

ตลอดเวลา ด้วยการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลธุรกิจบริการทางการแพทย์ต้องหันมา

ปรับตัวพัฒนาและวิจัยมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการบริหารโรงพยาบาลในยุค

นี้ก็เช่นกัน  โดยเฉพาะระบบดิจิทัลมีส่วนช่วยส่งเสริมด้านสาธารณสุขท าให้ได้รับบริการที่ดีขี ้นสอด

คล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อาเซียน (Medical Hub) ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องการเห็นขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพ และยกระดับมาตรฐาน

กับการดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยวต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและแผนการครอบครองตลาด

ภาคเอกชน ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคต

ก้าวไกล (ปานทิพย์ เปลี ่ยนโมฬ ,2552:28) มีโรงพยาบาลที ่ผ ่านมาตรฐาน Joint Commission 

International: JCI Accreditation ของสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลของประเทศไทย

นั ้นมีความโดดเด่นด้านมาตราฐานของสถานพยาบาล รวมถึงแพทย์ยังได้ร ับการยอมรับด้าน

ความสามารถระดับสากล แต่ธุรกิจโรงพยาบาลของประเทศไทยภายใต้ AEC ต้องเผชิญความท้าทาย

และต้องปรับตัว เนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการโดยเฉพาะ

พ้ืนที่ห่างไกล สภาพปัญหาส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลคือคุณภาพการบริการ ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึง

พอใจโดยมาจาก ปัจจัยภายใน เช่น สถานการณ์การท างาน ความเครียด ปัจจัยภายนอกได้แก่ การ

แข่งขัน ความต้องการที่มากขึ้น การฟ้องร้อง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยอย่าง

รวดเร็ว ปัจจัยต่างๆดังกล่าว ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ลักษณะความเสี่ยงและโอกาสที่จะก่อให้เกิด

ผลเสียต่อตัวผู้ป่วยนั้น มีอยู่ทั้งในตัวระบบคือการมีระบบตรวจสอบที่ดีเพื่อให้ค้นพบปัญหาได้ตั้ งแต่

แรก และท่ีตัวผู้ปฏิบัติงานเอง เช่น ความประมาทหรือละเลยต่อแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้  

 การแข่งขันด้านบริการทางการแพทย์สูงขึ้น จึงเกิดความคาดหวังจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 

โรงพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ เพื่อน า พา

บุคลากรและโรงพยาบาลให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตราฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ และ

องค์กรด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  

 ส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์และทันตแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราช                     

ปิยมหาราชการุณย์ เป็นหน่วยงานที่ส าคัญต่อการด าเนินงานในองค์กรทางการแพทย์คอยปฎิบัติหน้าที่

ในส่วนงานเลขานุการการแพทย์เพื่อท าหน้าที่ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับแพทย์ ถือ

เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวไปในยุค Smart Hospital โดยบทบาทเลขานุการทางการแพทย์เป็นการ
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ด าเนินงานแบบไม่หยุดนิ่งต้องการความละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ มีไหวพริบ คอยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง

หน่วยงานและบุคลากรในวิชาชีพต่างๆในโรงพยาบาลรวมทั้งหน่วยงานภายนอก จึงจ าเป็นต้องมี

ประสิทธิภาพให้มากที่สุด เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับโรงพยาบาลและบรรลุประสิทธิผลในการท างาน

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของเลขานุการทางการแพทย์  

 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานเลขานุการแพทย์  

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์และทันตแพทย์ 

ของส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์และทันตแพทย์ 

การแพทย์ 

 

รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และ 
สายการแพทย์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายการแพทย์ 

ประสานงานทางการแพทย์ 

ส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์ 

หน่วยงานบริหาร 
บุคลากรแพทย์ 

หน่วยงาน
พัฒนา 

บุคลากรแพทย์ 

งานสรรหา 
แพทย์ 

ตารางแพทย์
และ

ค่าตอบแทน 

สวัสดิการ 
แพทย์ 

บริหารการ
ฝึกอบรม
แพทย์ 

บริหารผล
ปฎิบัติงาน

แพทย์ 

บริหาร
ความเสี่ยง

แพทย์ 



มัลลิกา ชนะสิทธิ ์
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3.  ค าถามการวิจัย 

 1. รูปแบบการท างานของเลขานุการทางการแพทย์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคใดของกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้ไม่เกิดประสิทธิผล

เท่าท่ีควร 

 3. แนวทางการพัฒนาระบบงานเลขานุการทางการแพทย์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานมากข้ึนต้องท าอย่างไร 

 

4.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 ความหมายของเลขานุการ 

 เลขานุการ คือ ผู้ช่วยผู้บริหาร ซึ่งเป็นคนที่มีทั้งความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ของส านักงาน รู้จักรักษาความลับ สามารถด าเนินการโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นผู้มี

ความคิดริเริ่ม รู้จักใช้ดุลยพินิจพิจารณา และตัดสินใจในขอบเขตอ านาจของตน เป็นศูนย์กลางของ  

การติดต่อสื่อสารในองค์กร (สุวรรณา เจียมวิจิตร, 2554 : 8) 

 เลขานุการ คือ ผู้ช่วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช าานาญในงานส านักงานเป็นอย่างดี มี ความ

รับผิดชอบงานในหน้าที่ โดยไม่ต้องมีการควบคุมบังคับบัญชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักรักษา  

ความลับ สามารถตัดสินใจภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู ้สร้าง 

สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกส านักงาน  (สุภา

ภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ และสุดาทิพ แดงค้าคุณ, 2556 : 5)  

 เลขานุการทางการแพทย์ เป็นบุคลากรที่เป็นกลไกหลักที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ

หน่วยงานทางการแพทย์ สถานพยาบาล ให้มีความคล่องตัว อ านวยความสะดวกให้กับองค์กรและผู้ที่

เกี่ยวข้องคอยช่วยเหลืองานของแพทย์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในด้านของส านักงานงานเอกสาร 

งานประชุมทางการแพทย์ การสื่อสารในการจัดท าเอกสารที่ส าคัญในงานของแพทย์ การจดบันทึก

รายงานการประชุม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ปวีณา สปิลเลอร์ 2558)  

 4.2 บทบาทและภารกิจของเลขานุการการแพทย์ 

 บทบาทของเลขานุการการแพทย์ คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเป็นหลักเป็น

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญของผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การโดยผู้ที่จะปฏิบัติงาน

เลขานุการทางการแพทย์ได้ดีนั ้นจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านงานเอกสาร การ

ติดต่อประสานงานในทุกระดับได้เป็นอย่าดี ซึ่งเป็นงานที่มีบทบาทและความส าคัญต่อโรงพยาบาล 

งานเลขานุการทางการแพทย์เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ และมีไหวพริบปฎิภาณ มี
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ความอดทนอดกลั้นในการท างาน อีกทั้งต้องมีความรู้ในเนื้องานของผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ตนเป็น

เลขานุการให้นั้นเป็นอย่างดี (ปวีณา สปิลเลอร์,2558) 

 บุคลากรทางการแพทย์สายงานเลขานุการทางการแพทย์จัดอยู่ในกลุ่มบุคลากรบริการทาง

การแพทย์ที่มีความจ าเป็นในการให้บริการทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านงานเอกสาร

และเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมต่อประสานงานขับเคลื่อนการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาล

ให้สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มา

ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นเป็นผลให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ดีขึ้น (Medford, 2013)  โดยหาก

ผู้ปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนในโรงพยาบาลสามารถช่วยแบ่งเบางานของบุคลากรสายหลักหรือสาย

บริการทางการแพทย์ได้ จะท าให้โรงพยาบาลสามารถ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Hoffmann et al., 2017) 

 Johansen, Pedersen and Ellingsen (2015) ได้ให้ทัศนะไว้ว่าเลขานุการทางการแพทย์

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทส าคัญในการ ประกันคุณภาพ การจัดท าประวัติทางการแพทย์

และงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่ง

เลขานุการทางการแพทย์ในอนาคตจ าเป็นต้องมีสมรรนถะเกี ่ยวกับการบันทึกข้อมูลสุขภาพ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการท างานของแพทย์ 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการงาน 
 Griffin (1997) กล่าวว่า การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ     

(A set of functions) ที ่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั ้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 

หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิผล (Effective) นั ้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการ

ปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน โดยที่ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543) กล่าวว่า ค าว่า “การ

บริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย 

โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้

ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดีในต าราหรือหนังสือ

ส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค านี้มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 Charles Babbage (ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เวลาในการท างาน, การท างานแต่ละอย่างใช้เวลา

เท่าไร) เริ่มศึกษา เรื่องการใช้เวลาในการท างาน (Time Study) ในปี ค.ศ.1832 เนื่องจากพบว่า คน

ยังใช้เวลาในการท างานไม่สอดคล้องกับผลผลิตที่ได้ เชื่อว่าหากมีการจัดระบบการท างานที่ดีโดยน า
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หลักของความช านาญและความแตกต่างของทักษะมาใช้ให้เหมาะสม เวลาที่ใช้ในการท างานก็จะเป็น

เวลาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การน าทฤษฎี POCCC 5 ประการ ที่ Henri Fayol ก าหนดขึ้นส าหรับการบริหารจัดการ

องค์กร เนื่องจากในแต่ละหน้าที่นั้นต่างก็มีความส าคัญในตัวเองขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงและ

ส่งผลในกันและกัน เพ่ือให้การท างานสมบูรณ์และประสบความส าเร็จอีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planning: การวางแผน 

 การก าหนดแผนปฎิบัติการไว้ตั้งแต่ต้นจนจบครอบคลุมทุกกระบวนการ เป็นแนวทางส าหรับ

การท างานในอนาคต เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอด

ออกมาเป็นแผนปฎิบัติการการท างานและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุสู่ความส าเร็จ 

 Organizing: การจัดองค์กร 

 การก าหนดต าแหน่งงาน ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนจ านวนคนให้ครอบคลุมการ

ท างานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดล าดับการ

บริหารและสั่งการหากองค์กรมีการจัดการองค์กรที่เป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชัดเจน ไม่ทับซ้อน มี

หน้าที่ครบ มีปริมาณคนพอกับที่ต้องการ ก็ย่อมท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผล

ส าเร็จที่สูง 

  

 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วยหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน 
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การ 

ทรัพยากรทางการบริหาร 
     - คน 

     - งบประมาณ 

     - วัสดุอุปกรณ์ 

     - วิธีการ 

     - เครื่องจักร เทคโนโลย ี

เป้าหมาย

ของ

องค์การ 



ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานเลขานุการแพทย์กบัประสิทธิผลของการด าเนินงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
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 Commanding: การบังคับบัญชาสั่งการ 

 การจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการท างานนั้นจะท าให้เราเห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

เห็นล าดับความส าคัญ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ เพราะการท างานหมู่มากจ าเป็นต้องมี

ผู ้บังคับบัญชาเพื ่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื ่น มีคนคอยควบคุม สั ่งการ ดูภาพรวม 

ตลอดจนสอดส่องปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ข้อดีในการมีอ านาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิด

การตัดสินใจอย่างทันท่วงที ผู ้ที ่มีอ านาจการตัดสินใจจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ ่งต่างๆ ได้อย่าง

รอบคอบ และตัดสินใจได้เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย 

และผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการท างาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ให้ก าลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ 

 Coordination: การประสานงาน 

 หมายถึงภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฎิบัติการทุกอย่างรวมไปถึงก าลังคนที่

หน่วยให้ท างานเข้ากันให้ได้ ก ากับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อ านวยให้เกิดการท างานที่ราบรื่น 

เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามที่วางไว้ ทุกอย่างหากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจท าให้เกิดความล้มเหลวได้ 

เมื่อมีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิด

การท างานที่ดีที ่สุดนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนต้องท างานสอดประสานกันเพ่ือ

ผลส าเร็จเดียวกันนั่นเอง การประสานงานที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อ

บุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน 

 Controlling: การควบคุม 

 การควบคุมในที่นี้หมายถึงการก ากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม

แผนที่วางไว้ทั ้งในเรื ่องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฎิบัติการ ขั้นตอนการท างาน ไปจนถึงการ

ประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น การควบคุมนี้ยังรวมไปถึงการบริหารที่ไม่ใช่ทรัพยากรบุคคล

อีกด้วย แต่รวมถึงทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตที่ได้ ตลอดจนงบประมาณในการ

ด าเนินงานทั้งหมดด้วย เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพที่สุด 

 4.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) 

 ประสิทธิผล หมายถึง การท างานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ค าว่า

ประสิทธิผลขององค์การมีความหมายที่แตกต่างจากค าว่าประสิทธิภาพขององค์การ (Organization 

effectiveness) องค์การที่มีประสิทธิผลหมายถึง องค์การ ที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Goals) ที่ตั้ง

เอาไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จองค์การจะอยู่รอดและมีความ

มั ่นคงเพียงใด ข ึ ้นอย ู ่ก ับประสิทธ ิผลองค์การ  Thongchai Santiwong (1994) ได ้อธ ิบายถึง

ประสิทธิผลว่าเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานจนสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
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เช่นเดียวกันกับ Rung Kaewdang (2003)  ที่ให้ความหมายค าว่าประสิทธิผล ว่าหมายถึง ความส าเร็จ

ของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ในด้านของ Robbins 

(1990, p.49) ได้นิยามประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงระดับที่ซึ่งองค์การบรรลุเป้าประสงค์ระยะสั้น

และระยะยาวทั้งในเชิงผลลัพธ์และเชิงกระบวนการการเลือกตัวแปรหรือเรื่องที่น ามาเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินผล สะท้อนค่านิยมของกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดขององค์การ และระยะเวลา

ที่องค์การได้รับจัดตั้งขึ ้นมา สมจินตนา คุ้มภัย (2553, หน้า 16) สรุปความหมายของประสิทธิผล

องค์การไว้ว่าการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นหรือจุดหมาย (Ends) และระยะยาว

หรือวิธีการ(Means) โดยบรรลุเป้าหมายในระดับที ่ดีเลิศ (Excellence) เกินกว่าระดับปกติและ

สอดคล้องหรือตอบสนองความต้องการของผู ้เกี ่ยวข้องกับองค์การด้วย ดังนั ้นการ วัดประเมิน

ประสิทธิผลควรวัดในหลายด้าน ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ 

 นอกเหนือจากการเงิน เช่น ความพึงพอใจของผู ้เกี ่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholders) 

Cameron (1981, pp. 3-8) ได้เสนอความเห็นว่าการประเมินประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับตัว

แปรในองค์การที ่ใชศึกษา และประสิทธิผลเป็นสิ ่งบ่งชี ้ความส าเร็งขององค์การ เช่น ผลผลิต 

(Productivity) ตัวชี ้ว ัดทางการเงิน (Financial Ratios) อัตราความผิดพลาด (Error Rates) หรือ

ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)  

 สรุป ได้ว ่าความหมายประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) หมายถึง 

ความสามารถขององค์การในการบรรลุถึงผลงานหรือผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้ก าหนดไว้

มากน้อยเพียงใดทั้งในเชิงผลลัพธ์และเชิงกระบวนการโดยมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนขององค์การ 

 4.4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนท างาน 

 การพัฒนา  (Development)  แปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย  โดยผ่านล าดับ

ขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น  มีการปรับปรุงให้ดีขึ ้น  และเหมาะสม

กว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั ้นที ่อ ุดมสมบูรณ์เป็นที ่น ่าพอใจ   (ปกรณ์  ปรียากร.  2538, 

หน้า  5)  ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้นหมายถึง การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลง

ในทางที่เจริญขึ้น  การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บรหิาร 

และหัวหน้างานมีบทบาทส าคัญในการที ่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรที ่อยูใต้การบังคับบัญชาได้

พัฒนาการปฏิบัติงาน โดยวิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541 อ้างถึงใน อลงกรณ์ จันทรโสภณ, 2546, หน้า 9-

10) ได้กล่าวว ่า การพัฒนาการปฏิบัต ิงาน หรือ การพัฒนาวิธ ีการท างาน ( Improving work 

methods) เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในองค์กรที่จะกระตุ้นให้พนักงานที่อยู่ในความ

ดูแลเกิดการปรับปรุงวิธีการท างานของตนเอง 
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 กระบวนการ หมายถึงแนวทางการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอนและเชื่อมโยง

กัน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วย

ให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและ

ทรัพยากรน้อยที่สุด การปรับปรุงกระบวนท างานจากแนวคิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร

คุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง (Demingin Mycoted, 2004) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็น

กระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรยีกว่า 

วงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และการ

ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

 Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพ่ือ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย 

 Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้

เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง 

 Act คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ หรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไป

ตามแผน ให้ท าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้วแม้ว่าวงจรคุณภาพจะ

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาและขั้นตอนการ

ท างานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ได้

ข้อสรุปว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่

วางไว้ 

 ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการท างาน จึงหมายถึง การสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุดภายใน

องค์กรกระบวนการท างานเป็นกระบวนการที่ส าคัญขององค์การมักเกี่ยวข้องกับสรรมถนะหลักของ

องค์การและปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ มา

ท างานร่วมกันตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวน

ท างาน  หมายถึง ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ

โดยมุ่งเน้นการการท างานเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเปลี่ยนแปลง  

 4.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 สูติเทพ (2552) ได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศไว้ว่า มาจากการประมวลผลข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว

ซึ่งการได้มาของสารสนเทศไม่จ าเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล แต่การประมวลผลดว้ย

มือ มีโอกาสผิดพลาด ที่เรียกว่า “Human error” ดังนั้นการประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สามารถอ านวยความสะดวกในการท างาน มีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้ 
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 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2542:89) การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น

การใช้กระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์กร

ให้สามารถด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยบางครั้งจะเรียกว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

สารสนเทศที่ดีจะช่วยจัดการและบริหารข้อมูลทั้งที่มีอยู่ในองค์กรและที่มาจากภายนอกองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆรวมไป

ถึงการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรต่างๆ 

 4.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปวีณา สปิลเลอร์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2560)  ศึกษาทบทวนพื้นฐานความรู ้เกี ่ยวกับ

แนวคิดทฏษฎีงานวิจัยของบทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อหา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานใน

สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพบว่าเลขานุการทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 มี

บทบาทหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์ การบริหารจัดการ

ส านักงานทางการแพทย์และคลินิก งานสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุ ม และการพัฒนา

กิจกรรมในโรงพยาบาล 

 ปวีณา สปิลเลอร์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงาน สภาพปัญหาและ    

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานเลขานุการทางการแพทย์ชองโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง

ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ที ่ปฎิบัติงานในต าแหน่ง

เลขานุการทางการแพทย์จ านวน 10 ราย ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพปัญหา 3 รูปแบบคือ 1) ขอบเขต

การปฎิบัติงานไม่ชัดเจน 2) เลขานุการทางการแพทย์ยังขาดความรู้เกี ่ยวกับการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลและด้านคุณลักษณะเลขานุการทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ 3) ยังขาดความรู้เกี่ยวกับ

ศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ต้องเสียเวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมาก ขาดความ

มั่นใจในการท างาน ได้มีการเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ เช่น การก าหนดขอบเขตในการ

ปฎิบัติงาน(Scope of job Responsibility) ให้ชัดเจน การจัดการกับระบบงานเอกสารให้รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ณัฐชยา แย้มอุทัย (2558) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าที่อยู่ในงานของการเป็น

เลขานุการส่วนบุคคล เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการท างานในการเป็นเลขานุการ โดยใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

เป็นเลขานุการส่วนบุคคลของผู้บริหารรพดับสูงจ านวน 10 ท่าน ผลการวิจัยพบว่าเลขานุการส่วน

บุคคลมีการรับรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ในงานระดับสูง ภาคภูมิใจในงานของตนเอง ได้รับเกียรติและความ

ไว้วางใจจากผู้บริหารให้ท าหน้าที่ดูแลทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานบริหารองค์การ โดยเลขานุการที่มี
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อายุงานมากย่อมมีความรับรู้คุณค่าในงานมากขึ้นตาม เพราะได้รับความก้าวหน้าและความส าเร็จใน

ชีวิตการท างาน 

 มานพ สุวรรณกูฎ (2551) ได้พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

โดยใช้แบบจ าลององค์ประกอบเว็บเซอร์วิส โดยใช้การบูณาการข้อมูลสารสนเทศบุคลากรเพ่ือให้มีการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่มีระบบต่างกันสามารถท างานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ 

 เศกสรรค์ คงคชวัน (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในองค์การบริหารส่วนต าบลควนศรีอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นแบบสอบถามถึงความคิดเห็นต่อการด าเนินการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 

 

5. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับศึกษา

การพัฒนาระบบงานเลขานุการแพทย์กับประสิทธิผลของการด าเนินงาน ผู วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด

ไดดังตอไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 อธิบายจากภาพที่ 5.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ทิศทาง

ขององค์กร นโยบายของภาครัฐ พฤติกรรมการท างานสมัยใหม่ และTrends ของเทคโนโลยี กับข้อมูล 

Feedbackจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบงานในปัจจุบันมาศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปัจจัยน าเข้าในด้านบทบาทหน้าที่และศักยภาพของเลขานุการทาง

การแพทย ์

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยศึกษากระบวนการท างานในปัจจุบันตามโครงสร้างหน่วยงานและขอบเขต

หน้าที่ที่รับผิดชอบต่างๆ 

 ขั ้นตอนที ่ 3 น าผลการศึกษาจาก หมายเลข 1 และ 2 มาก าหนดปัจจัยหลักในด้าน

ความส าเร็จของผลผลิต ได้แก่ (1) เลขานุการทางการแพทย์มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ (2)ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการท างานและประสิทธิผลของงานเพิ่มขึ้น  (3) ระบบงานที่ทันสมัยรองรับภาระงานที่

เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

 5.1 รูปแบบการวิจัย 

      ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ

เก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

 5.2 แหล่งข้อมูล 

                - จากแหล่งข้อมูลที ่เป็นเอกสาร (Document Data) โดยศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการท างานของเลขานุการ

ทางการแพทย์ และการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้

ประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ 

      - ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ด้วยตนเอง

และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์และทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยเลือกตัวแทนจ านวน 6 คน และแพทย์ผู้รับบริการ 2 ท่าน 

เพื่อศึกษาการด าเนินงานในแต่ละส่วน สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ

ท างานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In - Depth Interview)  

 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู้วิจัยได้มีหลักเกณฑ์จาก

วัตถุประสงค์การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดการวิจัย 
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6. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บ

ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 

Interview) ของเลขานุการทางการแพทย์ โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อน าเสนอแนว

ทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 6.1 การด าเนินงานของเลขานุการทางการแพทย์ 
      บุคลากรเลขานุการทางการแพทย์นั้น อยู่ในสังกัดของส านักงานตรวจสอบหลักฐาน

ทางการแพทย์  ภายใต้สายงานหลักคือศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์มีการแยกประเภทระบบงาน

ตามภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน เพื ่อควบคุมการท างานให้เป็นไปตามก าหนด

มาตรฐานและอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบ

หลักฐานทางการแพทย์แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน คือ ส่วนงานบริหารบุคลากรแพทย์ (Human Resource 

Management) และส่วนงานบริหารพัฒนาบุคลากรแพทย์ (Human Resource Development)  

แต่ละส่วนจะมีกระบวนการท างานย่อยตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการบริหารฐานข้อมูล

แพทย์ให้มีประสิทธิภาพที่สุด การด าเนินงานของเลขานุการทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีการรับงาน

โดยตรงมาจากส่วนหลักๆคือ แพทย์ ผู ้บริหาร และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการใช้ข้อมูลแพทย์ 

กล่าวคือ เลขานุการทางการแพทย์มีบทบาทและภารกิจหลักคืองานบริหารฐานข้อมูลแพทย์ของ

โรงพยาบาลเพื่ออ านวยความสะดวกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ เป็นเหมือนจุดส่วนกลางของระบบที่

คอยร่าง เขียน พิมพ์ จัดท าส าเนา รับ ส่ง บันทึก เสนอสั่งการค าขออนุมัติ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา 

จนถึงกระบวนการท าลาย การน าส่งเอกสารเกือบทั้งหมดเป็นรูปแบบกระดาษ เนื่องจากฐานข้อมูล

ทั ้งหมดเป็นข้อมูลของแพทย์ทั ้งโรงพยาบาลที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

กระบวนการด าเนินงานจึงมีความส าคัญและต้องมีมาตรฐานในการบริหารข้อมูลให้มีความถูกต้อง 

ทั้งนี้ เลขานุการทางการแพทย์จะต้องสามารถจัดการงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเลขานุการทางการแพทย์ 

      จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นค าถามเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

ของเลขานุทางการแพทย์ ผลการวิจัยสรุปเป็นประเด็นปัญหาดังนี้ 

          - ด้านบุคลากร (Man)  
             แบ่งบุคลากรตามโครงสร้างหลัก ซึ่งในส่วนของส านักงานตรวจสอบหลักฐาน

ทางการแพทย์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บริหารทรัพยากรบุคคลแพทย์ บริหารพัฒนาบุคลากรแพทย์ 
และงานของทั้ง 2 ส่วนมีความเชื่อมโยงกันในบางขั้นตอน เช่น การนัดแพทย์มาท าสัญญาจะต้อง
รวบรวมเอกสารการลงนามต่อสัญญาทั้งหมด คือแบบฟอร์มผลการประเมินประจ าปีจากส่วนงาน



มัลลิกา ชนะสิทธิ ์
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บริหารผลการประเมินแพทย์ เอกสารยืนยันการตรวจสุขภาพแพทย์ประจ าปีจากส่วนงานสวัสดิการ
แพทย์ เลขานุการทางการแพทย์จะต้องส่งต่องานกันภายในทีมจนจบกระบวนการสุดท้ายแต่เมื่อมี
แพทย์หรือผู้รับบริการมาติดต่องานหากไม่ใช่ส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบจะไม่สามารถตอบข้อซักถามหรือ
ให้ค าแนะน าข้อมูลก่อนได้ บางครั้งเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบไม่อยู่ที่โต๊ะติดภารกิจอื่นไม่สามารถมา
ให้บริการได้ทันทีอาจต้องให้แพทย์มาติดต่อภายหลัง ได้รับข้อร้องเรียนจากแพทย์เรื่องความไม่สะดวก
ในการติดต่องาน  

        - ด้านการบริหารจัดการ (Management)  
           โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นรูปแบบเดียวกับโรงพยาบาลศิร ิราช คณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะเป็นแนวดิ่งคล้ายกับระบบราชการ มี
การปฏิบัติงานตามขั้นบังคับบัญชา เช่น ระบบการเบิกจ่ายและขออนุมัติงบประมาณใช้ระเบียบแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งมีขั ้นตอนที่ยุ ่งยากและใช้ระยะเวลานาน ระบบ
ขั ้นตอนของเอกสารขาดการจัดการแบบสมัยใหม่ที ่ท าให้งานเกิดความคล่องตัว ส่งผลให้การ
ด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแก้งานตามค าสั่งผู้บริหารแต่ละล าดับกว่าจะได้รับการอนุมัติใน
แต่ละเรื่องใช้เวลานาน 
                   - ด้านวิธีการ (Method)  

            เมื่อมีแพทย์และผู้เกี่ยวข้องมาติดต่อขอรับบริการที่ส านักงานตรวจสอบหลักฐาน
ทางการแพทย์เลขานุการทางการแพทย์ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นจะให้ความชัดเจนในการอธิบาย และ
แนะน าขั้นตอนต่างๆ หากเป็นเรื่องขอเอกสารส าคัญหรือขออนุมัติ แพทย์ต้องกรอกเอกสารรูปแบบ
กระดาษ เช่น เอกสารประเมินผลประจ าปี  ใบแจ้งความจ านงการเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์ เมื่อได้
ข้อมูลจากแบบฟอร์มเลขานุการทางการแพทย์ต้องน ามาลงในระบบพร้อมทั้ง Scanเอกสารตัวจริง
แนบเข้าระบบอีกครั้ง หากเป็นเอกสารขออนุมัติจะใช้ระยะเวลาในการลงนาม จะเห็นได้ว่าในแต่ละ
ขั ้นตอนการท างานมีความซ ้าซ้อนท าให้ระยะเวลาการให้บริการไม่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

         - ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ (Machine) และด้านวัสดุ (Material)   
            ระบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ฟังก์ชั่นในการใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้ใช้งาน ยังมีกระบวนการหลายส่วนที่ยังต้องท าด้วยเอกสาร หรือใช้โปรแกรมออฟฟิศ
ท างาน เช่น การจัดเก็บเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชาแพทย์ ท าให้การค้นหาเอกสารล่าชา้, 
การตรวจสอบสถานะของเอกสารเพื่อวางแผนการท างานให้เร็วมากขึ้น และระบบเครื่อง Fax scan 
ส าหรับส่งใบแสดงความจ านงการเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์จากศูนย์การแพทย์ต่างๆ 

6.3 แนวทางการพัฒนากระบวนการท างานเลขานุการทางการแพทย์ 
     จากการศึกษาการด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรค ของเลขานุการทางการแพทย์ 

ในการด าเนินงานนั้น ได้สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
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และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานเลขานุการทางการแพทย์ในประเด็นค าถามเรื่อง ความ
คิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนากระบวนการท างานเลขานุการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีกว่าเดิมนั้นได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

         - ด้านการปรับปรุงกระบวนการท างาน เริ ่มจากบริหารทรัพยากรที ่มีอยู ่ก่อน 
พยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนในการด าเนินงานเพ่ือให้งานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการวิเคราะห์กระบวนการท างานจากผลการด าเนินงานว่าท าอย่างไรให้งานที่รับผิดชอบบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ พัฒนาต่อยอดให้กระบวนการท างานมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวบรวมปัญหา 
อุปสรรคและข้อจ ากัดของแต่ละสายงานเลขานุการทางการแพทย์เพ่ือทบทวนกระบวนการท างานและ
ก าหนดวิธีการปรับปรุง/แก้ไข ผู้วิจัยเสนอการใช้แนวคิด PDCA วงจรการบริหารงานคุณภาพมา
พิจารณาทบทวนกระบวนการท างานที่มีปัญหาหรือที่สามารถน ามาปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ท าให้ได้
ข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ ้นและหาแนวทางการพัฒนาได้ตรงประเด็น โดยน ามาก าหนดแผนการ
ด าเนินงานวิธีปรับปรุงกระบวนการท างานให้ชัดเจน (Action Plan)  
          - ก าหนดรายละเอียดแผนงานปรับปรุงกระบวนการท างาน ที่ผ่านการกลั่นกรอง

จากทุกส่วนงานแล้วว่ามีความเป็นไปได้ เพ่ือให้แผนที่วางไว้ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด

โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และถ้าแผนสามารถปฏิบัติการได้ส าเร็จก็จะส่งผลต่อ

ความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้เช่นกัน 

ผู้เกี่ยวข้องใน

ระบบ/วิธีการ 

ความต้องการ ปัญหาจาก

ระบบงาน 

ความคุ้มค่า/ลด

ต้นทุน 

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

ข้อมูลที่ต้องการ  

เลขานุการทาง
การแพทย์ / 

แพทย์ / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ความสะดวกใน

ทุกขั้นตอน 

2. ข้อมูลถูกต้อง 

3.ลดระยะเวลา 

1. ระบบงาน

ซับซ้อน 

2. งานไม่

ต่อเนื่อง 

3. เสียระยะเวลา

รอคอย 

สร้างระบบการ

ท างาน 

ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

สามารถน าไปปฏิบัติ

ได ้

ด าเนินการได้

รวดเร็วให้ข้อมลู/

ค าแนะน าท่ี

ถูกต้อง 

น ามาประยุกต์ใน

การปรับปรุง / 

พัฒนา

กระบวนการ

ท างาน 
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          - ก าหนดแผนการด าเนินงาน (Action Plan) พร้อมคณะท างานผู้รับผิดชอบในแต่
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ของการก าหนดแผนการด าเนินงานคือการมีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินการที่
ชัดเจน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามงานและการประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อเป็น
การต่อยอดของข้อมูลควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท าให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบและ
ละเอียดมากขึ้น 
 การประเมินและการวัดประสิทธิภาพของระบบโดยการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นต่อ
ระบบงานเลขานุการทางการแพทย์ ตั้งแต่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ความสะดวกในการเข้าถึง/ใช้ 
ข้อมูลแก่แพทย์และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดร่วมกันในเรื่องความถี่การเก็บข้อมูล เพ่ือเก็บรวมรวม
ข้อมูลความพึงพอใจทั้งหมดและข้อเสนอแนะต่างๆโดยพิจารณาจัดล าดับความเร่งด่วนกระบวนการ
ส่วนไหนจ าเป็นต้องรีบแก้ไข หรือสามารถแก้ไขได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้ปรับปรุงไหนส่วนนั้นก่อน 
จากนั้นน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) เพ่ือมาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาระบบต่อไป 
 ในการก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นเรื่องส าคัญในการวัดคุณค่าของกระบวนการที ่จะ
น ามาพัฒนาโดยก าหนดเป็นเกณฑ์มาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อมูลการ
ส ารวจความคิดเห็นที่ได้รับอย่างเหมาะสม ควรก าหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับคนในองค์กร เพราะสิ่งที่
ขับเคลื่อนองค์กรที่แท้จริงก็คือทรัพยากรมนุษย์ ควรพิจารณาจุดอ่อนและปัญหาความผิดพลาดต่างๆ
ของกระบวนการที่เกิดขึ ้นกับผู้ใช้งาน เช่น ขั้นตอนการด าเนินงานไม่ยุ ่งยากซ ้าซ้อนและมีความ
คล่องตัว , ความรวดเร็วในการบริการ ,เลขานุการทางการแพทย์สามารถให้ข้อมูลในการตอบข้อ
ซักถามและให้ค าแนะน าได้ด ี มาเป็นข้อมูลเพื ่อให้มีการปรับปรุงและหาแนวทางการพัฒนา

ผู้เกี่ยวข้องใน

ระบบ/วิธีการ 

ความต้องการ ปัญหาจาก

ระบบงาน 

ความคุ้มค่า/ลด

ต้นทุน 

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

ข้อมูลที่ต้องการ  

 

 

 

แผนการปฏิบัติ  

1. การจัดท าผลการ

ด าเนินงานท่ีถูกต้อง

และต่อเนื่อง 

2. ก าหนดแนวทาง

การด าเนินงานท่ี

ชัดเจน และสามารถ

น าไปปฏิบตัิได ้

ศึกษา/วิเคราะห์ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบท้ัง

แผนระยะยาว 

และการ

ด าเนินงาน

ประจ าป ี

พัฒนาหรือ

ปรับเปลีย่นรูปแบบ/

วิธีการท างานได้

สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เป็น

ปัจจุบัน 
 

1. ด าเนินงานให้

เป็นไปตาม

แผนงานท่ีวางไว ้

2. ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนการพัฒนา

ระบบ 

1. แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. สถิติผลการ

ด าเนินงาน

ประจ าเดือน 

3. ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
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กระบวนการท างานภายในได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึนตอบสนองต่อผู้ใช้งานและได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

     Method  

(Plan-Do-Check-Act) 
Target Date / Time frame 

Responsibilities 

Person 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  

1. วางแผนก าหนดแนวทางการ

พัฒนาระบบงาน 
                          

2. ส ารวจสถานะปัจจบุันของ

กระบวนการท างาน ระบุสาเหตุ

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก/ 

จุดอ่อนในกระบวนการ 

 
          

 

 
 

              

3. ออกแบบวิธีการประเมินผล

ระบบงาน และก าหนดเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ให้ชดัเจน 

      
 

                  

4.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

1. จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นต่อ

ระบบงานเลขานุการแพทย์ 

และส่งแบบประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง 

2. เก็บรวมรวมข้อมูลทั้งหมด 

3. ประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนา 

      
 

                  

5. น ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) 

เพื่อใช้วางแผนพัฒนาระบบ 
          

  

  
  

      

6. จัดท าแนวทางปฎิบัติยดึหลกัการ

ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

             

7. ด าเนินตามแผน คอยติดตาม

ประเมินผลตามตัวชี้วัดเป็นระยะ 

 
                        

          - ด้านบุคลากร (Man) จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ในด้านปัญหาและอุปสรรคของ

เลขานุการทางการแพทย์เรื่องการส่งต่องานล่าช้าและไม่ให้ความส าคัญกับงานส่วนอื่นที่อยู่ภายในทีม
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เดียวกัน ไม่มีข้อมูลในเรื่องการจัดท าแผนการส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้งาน

กับสถาบันภายนอกประจ าปี ได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนา สรุปได้ ดังนี้ 

       - สนับสนุนกิจกรรมให้บุคลากรการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมการท างาน 

       - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรหรือโครงการการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานและ

พัฒนาบุคลากรประจ าปี 

       - พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร ช่วยยกระดับการ

ท างานภายในองค์กรให้เกิดความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิผลของการท างานซึ่งตอบโจทย์พฤติกรรมการ

ท างานของคนยุคใหม่ที่สามารถท างานได้ทุกท่ีทุกเวลา   

          - ด้านการบริหารจัดการ (Management)  สงเสริมกระบวนการและสนับสนุนการ

ด าเนินงาน การก าหนดให้มีประชุมทีมทุกเช้าก่อนเริ่มท างานในแต่ละวัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และอัพเดตข้อมูลงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คนในทีมรับทราบความคืบหน้าของ

งานแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารและคนในทีมควรรับฟังความคิดเห็นหรือความคิดสร้างสรรค์ของคน

ในทีม เพราะถ้ามีคนสนใจพร้อมฟังและสนับสนุนการออกความคิดเห็น บุคลากรจะกล้าคิด กล้า

น าเสนอไอเดียออกมา เพื ่อหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาการท างานร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการ

บริหารงานแบบกระจายอ านาจ ก าหนดขอบเขตของงานในแตละฝายให้มีข้อก าหนดหรือนโยบายการ

ขออนุมัติในบางเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องผ่านหลายขั้นเพื่อใหมีล าดับขั้นในการปฏิบัติงานตางๆนอยลง ท า

ใหมีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

          - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนงานพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยการ

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานโดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้รองรับกระบวนการท างาน 

สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสามารถรองรับภาระงานและ

การให้บริการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

          - ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ (Machine) และด้านวัสดุ (Material) ระบบการพัฒนา

กระบวนการท างาน จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนา

ระบบงาน มีความต้องการในการพัฒนาระบบการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ น าวิธีการ

ใหม่ๆที่ใส่เข้าไปในกระบวนงานแล้วสร้างงานให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ซอฟต์แวร์ต้องรองรับ

การ รับ-ส่ง เอกสารได้หลากหลายรูปแบบ โปรแกรม / Application ด้วยการพัฒนาระบบที่ดีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทั้งการติดต่อสื่อสาร การบริการด้านประสานงานทางการแพทย์ให้มี

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 6.4 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาระบบงานเลขานุการแพทย์ 
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      จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สอดคล้องไปในทางเดียวกันคือการพัฒนาระบบงานด้ วย

เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ตอบรับกับผลวิจัยการวิเคราะห์ระบบที่ต้องการพัฒนาต่อยอดให้มีความสมบูรณ์

มากขึ้น ด้วยการน าแนวทาง Digital Lean พื้นฐานที่ส าคัญของ LEAN คือมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่า 

(Value) โดยมีหลักการส าคัญในการท าให้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลแพทย์ให้ทันสมัย จากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ

เทคโนโลย ีโดยการสร ้าง Medical Secretary Application ที ่ ใช ้ต ่อยอดภายในองค ์กรให ้มี

ประสิทธิภาพในการท างานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลการให้บริการของเลขานุการทาง

การแพทย์ส่วนงานต่างๆ อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้มีความคล่องตัวขึ้น (One 

Stop Service หรือ Self Service) 

ภาพที่ 6.1 Flow เปรียบเทียบการด าเนินงานของเลขานุการทางการแพทย์ 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 ประเด็นที่ 1 การด าเนินงานของเลขานุการทางการแพทย์ในปัจจุบัน การศึกษาวิธีการท างาน

ในกระบวนงานท าให้สามารถทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยสรุปได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

      1. ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ (Organization Management) 

 จากผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นรูปแบบเดียวกับโรงพยาบาลศิริราช คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริหารงานภายในคล้ายกับระบบ

ราชการเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ ล าดับชั้นจึงมีหลายขั้นตอน ในด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ

ของบุคลากรเลขานุการทางการแพทย์นั้น จะอยู่ในสังกัดของส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการ

แพทย์ ภายใต้สายงานหลักคือศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์ มีการแยกประเภทระบบงานตาม

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน เพื่อควบคุมการท างานให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐาน

และอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน บทบาทและภารกิจความรับผิดชอบมีลักษณะ

คล้ายกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่จะดูแลรับผิดชอบการบริหารข้อมูลเฉพาะบุคลากรแพทย์เท่านั้น 

      2. ด้านกระบวนการ (Process) มีขั ้นตอนการด าเนินการตามโครงสร้างส านักงาน

ตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์ที่แบ่งออกเป็นงานบริหารและงานพัฒนาบุคลากรแพทย์ ซึ่ งมี

ระบบงานย่อยเชื่อมโยงกันในด้านข้อมูลและเอกสารแพทย์ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนงานให้ได้ผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ และกระบวนการหลักคืองานบริหารฐานข้อมูลแพทย์ของโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต่การรับ

สมัครแพทย์ ระหว่างการจ้างงาน ลาออก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความ

สะดวกในเรื่องข้อมูลการออกตรวจ การตามแพทย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทั้งหมด ด้านการ

ติดต่องานหรือขอรับบริการต้องไปติดต่อที่ส านักงานฯ ในวันท าการคือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 

17.30 น. เพ่ือมากรอกเอกสารและขอรับบริการ  

      3. ด้านบุคลากร (Man) เลขานุการทางการแพทย์มีความรู้และความเชี่ยวชาญในบทบาท 

หน้าที ่ของตนเอง เมื ่อมีผู ้ร ับบริการมาติดต่องานที่ส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์ 

เลขานุการทางการแพทย์ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นจะเข้ามาบริการและสามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ

สงสัยในเรื่องนั้นได้ แต่หากเป็นเรื่องที่ตนเองไม่ได้รับผิดชอบจะไม่สามารถตอบข้อซักถามในระบบงาน

นั้นได้ เพียงแต่รับเรื่องมาก่อนหลังจากนั้นจะน ามาส่งงานต่อให้ผู้รับผิดชอบประสานงานกับแพทย์

ภายหลัง 

 ประเด็นที ่ 2 สภาพปัญหาและอุปสรรคใดของกระบวนการด าเนินงานที ่ท าให้ไม่เกิด

ประสิทธิผลเท่าที่ควร ผู้ให้ข้อมูลโดยรวมให้ความเห็นเป็น 2 ส่วน คือ  

               1. ปัจจัยภายนอก  



ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานเลขานุการแพทย์กบัประสิทธิผลของการด าเนินงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุณย ์
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                   ความพึงพอใจและความสะดวกในการให้บริการของแพทย์ หากแพทย์ต้องไปติดต่อ

งานและขอรับบริการเรื่องเอกสารที่ส านักงานฯ ต้องติดต่อในเวลาท าการคือวันจันทร์ - ศุกร์  8.30 – 

17.30 น. แต่ด้วยเวลาการท างานของแพทย์ไม่แน่นอนในแต่ละวัน อาจไม่สะดวกในวันท าการแพทย์

เสียเวลารอคอยโดยไม่จ าเป็น หากเป็นเรื่องด่วนหรือขอแจ้งงดตรวจแบบฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถก าหนด

ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดในวันและเวลาไหน ท าให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

                 กรณีที่แพทย์และหน่วยงานอื่นมาติดต่อหลายคนและหลายเรื่องพร้อมกันเลขานุการ

ทางการแพทย์ไม่สามารถให้บริการได้พร้อมกันในทันทีและในทุกเรื่อง เนื่องจากติดภารกิจอ่ืนหรือเป็น

ในส่วนงานที่ไม่ได้รับผิดชอบจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ท าให้แพทย์ใช้เวลาในการรอคอยนานและขาด

ความสะดวกในการให้บริการ 

                2. ปัจจัยภายใน  

                    ด้านบุคลากร (Man)  เลขานุการทางการแพทย์มีความรู้ความสามารถตามบทบาทที่

รับผิดชอบและปฏิบัติเท่านั้น บางส่วนค านึงถึงแต่หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองส่งผลให้การสื่อสาร

และส่งต่องานภายในทีมไม่มีประสิทธิภาพอาจด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนหรือไม่ได้ให้ความส าคัญ

เพียงพอ งานที่รับมาจึงไม่ได้ถูกส่งต่อผู้รับผิดชอบในทันที ท าให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาดใน

กระบวนการ เนื่องจากไม่มีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนขาดทักษะการเรียนรู้งานภาพรวมเพื่อน ามา

วิเคราะห์หาวิธีพัฒนากระบวนการท างานในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลมากขึ้นสอดคล้องตามทฤษฎีของ 

Patrick Lencioni คือ ขาดความไว้วางใจกัน  กลัวความขัดแย้ง ขาดข้อตกลงร่วมกัน หลีกเลี่ยงการมี

หน้าที่ความรับผิดชอบและไม่ให้ความใส่ใจกับผลลัพธ์เป้าหมายของทีม 

                    ด้านกระบวนการ (Process) ของส านักงานตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์

เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแบบฟอร์มกระดาษซึ่งมีจ านวนเยอะแล้วต้องน าข้อมูลมาลงในระบบอีกครั้ง จึง

มีขั ้นตอนที่ซับซ้อนโดยไม่จ าเป็นภายในงานเพียงชิ้นเดียว ในส่วนของระบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันฟังก์ชั่นเครื่องมือการใช้งานยังไม่ตอบสนองต่องานในปัจจุบันมากนักและไม่รองรับงานที่เพ่ิม

มากขึ้นในอนาคต เช่น การแนบเอกสารเข้าระบบใช้เวลาดาวน์โหลดนานซึ่งเอกสารของแพทย์มี

จ านวนมากต่อ 1 ท่าน หรือขณะใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนใช้โปรแกรมบราวเซอร์อื่นสลับไปมาได้  

 ประเด็นที ่3 แนวทางการพัฒนาระบบงานเลขานุการทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ

การด าเนินงานต้องท าอย่างไร จากการสัมภาษณ์สรุปออกได้เป็น 3 มิติ ดังนี้ 

               1. มิติด้านบริหารบุคลากร จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรหรือโครงการการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพแบบประจ าปีให้เลขานุการทางการแพทย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ความสามารถให้มี

ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนและได้หลากหลาย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปฎิสัมพันธ์ที่ช่วยเพ่ิมทักษะ
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การสื ่อสารภายในทีมให้มีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี ่ยนความรู ้การปฎิบัติงานระหว่างกันเพ่ือ 

มองเห็นกระบวนการท างานของคนในทีมแบบภาพรวม ท าให้มีความคิดเห็นในการท างานใหม่ๆ ที่

สามารถน าไปเรียนรู้และพัฒนาตัวเองท าให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพกว่าเดิม รวมทั้งสนับสนุนการ

ฝึกอบรมเพิ ่มทักษะทางด้านความคิดเชิงระบบเพื ่อมองเห็นปัญหาในกระบวนการที ่สามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือน ามาพัฒนาองค์กรต่อได้ 

               2. มิติด้านจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานของระบบที่ต้องการ

พัฒนาต่อยอดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานโดย

ใช้แนวคิด PDCA วงจรการบริหารงานคุณภาพมาก าหนดแผนการด าเนินงาน (Action Plan) แผนงาน

ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อได้ข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการพัฒนาได้ตรง

ประเด็น โดยทุกคนในทีมช่วยกันตั้งเป้าหมายการพัฒนา รวบรวมปัญหาของระบบงานในปัจจุบัน 

น ามาก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและวัดคุณค่าของระบบงาน หาข้อเปรียบเทียบกับระบบเดิมเพ่ือน า

ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงและหาแนวทางกับการพัฒนากระบวนการท างานได้

อย่างเหมาะสมต่อไป 

               3. มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท างาน โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันการบริหารจัดการมีการปรับตัวสู่อนาคตตลอดเวลา การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้าไปในกระบวนการแล้วสร้างผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม และช่วยรองรับการท างานให้ต่อเนื่องอยู่เสมอ

รับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตรวมทั้ง

รูปแบบการท างานเปลี่ยนแปลงไปมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างชัดเจน  จากการวิเคราะห์ขั้นตอน

ปัญหาการท างานของระบบเดิมเพื่อออกแบบหรือปรับปรุงระบบใหม่ สามารถใช้แนวทางบริหาร

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถลดขั้นตอน และลดต้นทุนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่

จะพัฒนากระบวนการท างานในด้านประสานงานข้อมูลแพทย์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

8. ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบงานเลขานุการแพทย์กับประสิทธิผลของการด าเนินงาน

เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีเลขานุการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เท่านั้น 

ดังนั้น การน าผลวิจัยไปใช้กับองค์การอื่น ๆ ซึ่งมีบริบทแตกต่างกันอาจมีข้อจ ากัด 

 ผลการวิจัยจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วด้านการปฏิบัติงานใหม่ๆ จะช่วยให้ได้ความรู้หรือ  

วิทยาการใหม่ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และความช านาญใน

การปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องได้ดียิ ่งขึ ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อประกอบการ
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ตัดสินใจวางแผนในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่มีความ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธิ์ ที่

เกี่ยวกับการด าเนินงานประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้ข้อก าหนดมาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้

การด าเนินงานมีความคล่องตัว 

 ผลการศึกษาด้านการท างานร่วมกันของบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดง

ให้เห็นว่าบุคลากรยังไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนของการเป็นสมาชิกในทีมเท่าใดนัก ต่างคนต่างท างาน  

ควรใช้เป้าหมายขององค์กรเป็นตัวเชื่อมบุคลากรแต่ละคนให้มี  ทัศนคติเดียวกันเพื่อความส าเร็จใน

เป้าหมายรวม ค่อยๆชักน าให้แต่ ละคนยอมรับในกันและกันและมีความสมัครสมานสามัคคีกันมาก

ยิ่งขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ความ ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ.ทฤษฎีความต้องการ

ความส าเร็จของแม็ค เคิลแลนด์ (Mcclelland‘s AchievementMotivation Theory) วิเชียร วิทย

อุดม (2547: 169–172) ได้กล่าวถึงนักจิตวิทยาชื่อ เดวิด ซี. แม็คเคิลแลนด์ (David C. Mcclelland) 

เสนอ ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) ที่เกี่ยวกับการจูงใจซึ่งมีส่วน 

เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด 
 การปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการท างานต้องมีจัดการสอนงานจากบุคลากรผู้มีความรู้

ความเข้าใจในแต่ละระบบก่อนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

ระบบกระบวนการท างานที่พัฒนาขึ้นใหม่  ในด้านระบบเทคโนโลยีควรให้บุคลากรรับผิดชอบในการ

วิเคราะห์ออกแบบและควบคุมมาตรฐาน ส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานต่างๆ ขอความร่ วมมือ

หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้สนับสนุนควบคู่กับจ้าง Outsource มาด าเนินการ การให้

เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงกระบวนการท างานพัฒนาให้มีประสิทธิผลที่มากกว่าเดิม

เป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งการประสานงานและบริหารฐานข้อมูลแพทย์ให้รวดเร็ว 

และทันสมัย อย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญอยู่ที่ความร่วมมือกันของทุกส่วนทั้งผู้บริหาร แพทย์ และ

เลขานุการทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์โอกาสผลส าเร็จที่เกิดจากแผนการด าเนินงาน ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานควรจะมาหารือแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานจะได้ออกมาในแนวทางเดียวกัน 

รวมถึงต้องหาข้อสรุปจากสิ ่งที ่คาดหวังตั ้งเป็นเป้าหมายร่วมกัน แผนการด าเนินงานนั้นก็จะมี

ประสิทธิภาพ การน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการท างานนั้น แม้ว่าจะเกิด

ประโยชน์ต่อกระบวนการท างาน แต่ก็ต้องมีความพร้อมเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาระบบประสบ

ผลส าเร็จคือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและความเข้าใจในศักยภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ เพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน เพราะหากจะน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ให้ได้ผล บุคลากร

จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีมีการเรียนรู้สม ่าเสมอเพื่อตามให้ทันเทคโนโลยี ดังนั้น 
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาระบบ แล้วน ามาปรับกระบวนการท างานให้ง่ายขึ้น จึงจะ

ท าให้องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช 

ปิยมหาราชการุณย์ 

 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรน าปัจจัยอื่นๆที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานระหว่าง

เลขานุการทางการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานมาพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ในการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับการด าเนินงาน สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ระบบงานเลขานุการทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลเอกชนอื่น เพื่อมีข้อมูลที่รอบด้าน และเป็น

แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มินท์ธิตา นิธิกรกุลนันท์* 
 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่ง
รัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่งและโครงกา ร
เราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี ( Mixed 
Method Research) ระหว่างการวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจ ัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative Research)  โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรม และแบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการวิจัย

พบว่า จากข้อมูลผู ้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า โครงการคนละครึ ่ง (" �̅�" = 4.23) มี

ประสิทธิผลในการกระตุ ้นเศรษฐกิจฐานรากมากกว่าโครงการเราชนะ (" �̅�" = 3.98) เนื ่องจาก
โครงการคนละครึ่ง สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ถึงแม้โครงการคนละครึ่งจะจัดอยู่ในรูปแบบ
ของการแจกเงิน แต่ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถส่งเงิน
ลงไปถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่มีคนกลาง แต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทน และจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า
ผู้ประกอบการมีระดับความเห็นด้วยหรือความพึงพอใจในโครงการคนละครึ่งมากกว่าโครงการเราชนะ 
เนื่องจากโครงการเราชนะแม้จะเป็นโครงการที่จัดอยู่ในรูปแบบของการแจกเงินเช่นกัน มีประสิทธิผล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ดีเช่นกัน แต่โครงการเราชนะเป็นการแจกเงินให้แก่ประช าชน
จ าเพาะกลุ่ม ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม และไม่เน้นให้ประชาชนน าเงินเก็บออกมาใช้ แต่เงินที ่ถูก
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นคือเงินที่ได้มาจากภาครัฐเป็นส่วนมาก 
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1. บทน า 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ 
ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 
2563 (วิกิพีเดีย.(2564)) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 รายแรกนอก
ประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 2563 ซึ่ง
ส่วนมากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 จึงมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันยังคงมี
การแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 10 ,000 รายเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ 
และเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 
โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ 

จังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีความต้องการใช้แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก มีทักษะฝีมือสูงและต ่ากว่าจากนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ ทั้งประเภทไปเช้า-
เย็นกลับและมาพักค้างคืน ประกอบกับเมื่อ ปี2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แต่จังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว จึงส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเดิม และเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร 
บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อาคารชุด บ้านเอื้ออาทร ท าให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยอยู่ในจั งหวัด
หนาแน่นเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการมีโครงการเอื ้ออาทรทั้ง 17 โครงการ มีที่อยู่อาศัย 
30,557 แห่ง รวมทั ้งเป็นแหล่งสะสม Land bank ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่ม
ประชาชนที่มีรายได้หรือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร และราคาที่ดิน
แบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้เมื่อมีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟฟ้า ช่วงแบริ่งการเคหะสมุทรปราการ 
และการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่
ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของประเทศและยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น้าเข้าจากต่างประเทศ เป็นคลังสินค้าที่
ส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ท าให้การขนส่งวัตถุดิบ 
และสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอต่าง ๆ มีความสะดวก และเสี ยค่าใช้จ่ายต ่า จึงมีส่วน
สนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 6,803 แห่ง (ณ เดือนมีนาคม2560) นับได้ว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นล าดับ 2 
รองจากกรุงเทพมหานคร 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่ง
รัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจ านวนประชากร
หนาแน่นและมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการ ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ในการ
ครั้งนี้มุ่งศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการเราชนะและโครงการคน
ละครึ่งในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบ
และความเหมาะสมของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการ
เราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 

 1. ประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะใน

บริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 

 2. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างโครงการคนละครึ่ง

และโครงการเราชนะในบริบทของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 

 

4. ทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
  วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546 : 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่า
องค์การสามารถตอบสนองผู้บริโภคเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุใน
สิ่งที่พยายามจะท ามากน้อยเพียงใด 
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  ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย หากสามารถท าได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิผลสูง 
  รุ ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536 : 169) ประสิทธิผล หมายถึง 
ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982 : 812) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผล
เป็นเรื่องของการกระท าใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระท าหรือ
ความพยายามจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้น ตรง ครบถ้วน ทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 
  อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผล คือ การกระท าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะประกอบด้วยความสัมพันธ์บางอย่าง ระหว่างกลุ่ม
คน 3 กลุ่ม อันประกอบไปด้วย (1) ภาคครัวเรือน (Households) (2) ภาคธุรกิจ (Firms) และ (3) 
ภาครัฐ (Government) โดยธุรกรรมระหว่างตัวละครต่าง ๆ นั้นจะเป็นระดับ “มหภาค” แต่เมื่อเน้นดู
ข้างในตัวละครในการจัดการบริหารเงินของแต่ละกลุ่มแล้วนั้นจะเป็นระดับ “จุลภาค” 
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วนั้นจะพบว่า ความสัมพันธ์นั้นเริ่มจาก ภาคครัวเรือน 
ขายปัจจัยการผลิต ซึ่งก็คือ แรงงานและที่ดิน ผ่านตลาดทรัพยากรหรือ Resource Market ให้กับ
ภาคธุรกิจเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต หลังจากนั้นภาคธุรกิจก็จะจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน 
ค่าซื้อที่ดิน เป็นต้น คืนให้แก่ภาคครัวเรือนท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้ ภาคครัวเรือนก็จะน ารายได้ที่มี
มาซื้อสินค้าจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบและท าให้เกิดการ
เติบโตของเศรษฐกิจนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อคนมีรายได้ ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลน า
รายได้จากภาษีมาพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของสังคมที่ภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะท าเองไม่ได้หรือไม่ได้
อยากท าเพราะไม่คุ้มค่า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ) สร้างหน่วยงานรัฐและจ้างคนมาท างาน (ส านักงานเขต ส านักงานที่ดิน เป็น
ต้น) เพื่อท าตามนโยบายรัฐต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอาจจะใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งรัฐนอก
จะรับรายได้จากประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อทรัพยากรการผลิตจากครัวเรือน 
(จ้างคนไปท างานให้รัฐ) และซื้อของจากหน่วยธุรกิจ (ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของภาคธุรกิจ) อีกด้วย 
โดยการจับจ่ายของทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลล้วนมีผลต่อการขยายตัวและหดตัวของ
เศรษฐกิจทั้งสิ้น 
  และจากความสัมพันธ์ดังกล่าววิกฤตโควิด 19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน
การเงินในทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐบาลจึงเริ่มแก้ไขและเยียวยาระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากโดยใช้มาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ระดับฐานราก ซึ่งในส่วนของภาคครัวเรือนจะเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เป็น
การบริหารเงินของบุคคลหรือภาคครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด -19 ท าให้การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชะลอตัว ภาคธุรกิจจะเป็นเรื่อง Corporate Finance การเงินธุรกิจที่ภาครัฐออก
นโยบายต่าง ๆ เพื่อประคับประคองสถานประกอบการให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไป
ได้ ภาครัฐจะเป็นเรื่องการเงินการคลัง (Government Finance) ซึ่งมีเครื่องมือเยอะกว่าในการแก้ไข
ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต ่า ตั้งแต่การปรับลกดอกเบี้ยนโยบาย การปล่อยเงินกู้ รวมไปถึงการ
ขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ต่าง ๆ 
  ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้นงบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึงต้องแปรมาเป็นกึ่งๆ เช่น ท า 
PPP รูปแบบการจัดการค่อนมาทางเอกชนมากขึ้น ความแตกต่างของการจัดการทางการเงินของ
ภาครัฐและภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
  1) ภาคร ั ฐ  Maximize Welfare / Maximize Vote (เป ็ นแนว เศรษฐศาสตร์
การเมือง) จะเป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินมีกระบวนการการใช้เงินมากกว่า ถูกควบคุมโดยกฎหมาย 
ซึ่งการลงทุนแต่ละโครงการนั้น ภาครัฐมองหลายมิติ (Cost-benefit analysis) ไม่ได้มองผลตอบแทน
มิติด้านการเงินอย่างเดียว  
  2) ภาคเอกชน Maximize shareholder Wealth / Maximize Profit การลงทุน
จะมองการได้ก าไร เป็นมิติทางด้านการเงิน 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
  บุญชนะ อัตถากร (2516 : 432) ให้ความหมายการคลังภาคสาธารณะว่า เป็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งปัญหาเป็น 4 ประการ ดังนี้ 
  1) ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร 
  2) ปัญหาการกระจายรายได้ของประชาชาติ 
  3) ปัญหาการท าให้คนมีงานท า 
  4) ปัญหาเสถียรภาพของระดับราคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  Richard A. Musgrave (1989) นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการคลังสาธารณะ
มีความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรมีหน้าที่ที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อน าไปผลิตสินค้าสาธารณะ
สินค้าเอกชน และบริการอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงกับความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมด้วย ซึ่งการแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐจะต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยตามหลักของ Pareto 
  2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของสังคม เพื่อกระจายสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นในสังคมจ าแนกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึงกัน โดยผ่าน
มาตรการการคลังด้านรายได้ คือ การจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า และการเก็บภาษีแบบทั่วไป มาตรการ
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การคลังด้านรายจ่ายทั ้งในส่วนสวัสดิการเพื ่อลดความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการประกันสังคม เป็นต้น และส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
เพ่ิมพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการหารายได้ของผู้มีรายได้ต ่าหรือผู้ที่อยู่ในฐานะช่วยตัวเอง
ได้ เช่น โครงการศึกษาอบรมทางด้านวิชาชีพ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
โครงการปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดการชลประทาน เป็นต้น 
  3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ โดยรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ในระดับการ
จ้างงานเต็มที่ และรักษาระดับราคาหรือควบคุมอัตราเงินเฟ้อของประเทศให้คงที่ 
  ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ผ่านการเก็บภาษีอากร การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และ
การก่อหนี้สาธารณะซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 
  ภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนจะมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตและสินค้าหรือบริการ
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการน าเงินออมไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะน าเงินฝาก
เหล่านั้นไปให้ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลกู้ยืม โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะต้องจ่ายภาษีอากรให้
เป็นรายได้ของภาครัฐบาล จากนั้นภาครัฐบาลจะน ารายได้จากภาษีอากรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตบริการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อสังคม เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้หากมี
การใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่หาได้ รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเงินจากทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้จ่ายใน
กิจการของภาครัฐเพิ ่มเติม ซึ ่งการใช้จ่ายของภาครัฐบาลนั้นก็จะเป็นการน าเอาภาษีกลับคืนสู่
ประชาชนนั่นเอง 
 4.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
  การก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การบริหาร รวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดหรือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยหลักการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและสามารถ
แสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองได้ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง เมื่อความต้องการของ
ประชาชได้ถูกน ามาพิจารณาและกลั่นกรองให้เป็นนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายสาธารณะ
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  2. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
  4. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมของสังคม 
  5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
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  การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ดีที่สุด ได้แก่นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนโยบายสาธารณะ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive Policy) 
  2. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policy)  
  3. นโยบายที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Regulative Policy) 
 4.4 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
  ส่วนประเมินผล ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลโครงการ ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึงกระบวนการที ่มุ ่งแสวงหาค าตอบว่า
นโยบาย/แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดโดยมี
มาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้”การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสัก
คนหนึ่งเอากระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่าสวยงามดีแล้วหรือยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะได้
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
  1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะ
ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 
  2. เพื ่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
  3. เพื่อปรับปรุงงานถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้วพบว่าบางโครงการไม่ได้เสีย
ทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อเราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดย
พิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใดเช่นขาดความร่วมมือของประชาชนขัดต่อค่านิยมของ
ประชาชนขาดการประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่อเมื่อเราทราบผลของการ
ประเมินผลเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
  4. เพื ่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก 
  5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการแต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ
สม ่าเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์เราก็ควรจะขยาย ผล
โครงการนั้นต่อไป 
  โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ (วรเดชจันทรศรและไพโรจน์ภัทรนรากุล. 
2541 : 44)  



มินท์ธิตา นธิิกรกุลนันท ์
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  1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) 
  4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
  5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
  6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
  7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
  8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  วรรณศิริ บดีรัฐ, ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม (2564) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 
3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านปัจจัยการสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
  อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์, วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษา
การประเมินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
“เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลใน
สถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรค ผลกระทบ
ทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤต
ตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพของประชากรที่ทันสมัย จึงท า
ให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อ
การยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป มาตรการนี้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้ได้ 
ด้านผลลัพธ์พบว่า ความสะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เมื ่อเกิดการ
ลงทะเบียนผิดพลาด ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการตรวจสอบล่าช้า คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้ สามารถน าเงินมา
หมุนเวียนเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการหยุดงานได้ 
  พิเชฐ จันทร์หนองแวง (2554) ได้ศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการเรียนฟรีสิบ
ห้าปีไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผล ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของการน า
นโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติ และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เหมาะสม
ยิ่งขึ ้น พบว่า ด้านประสิทธิผลการน านโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติโดยรวม อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (4.06) ได้แก่ 1) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผู้เรียน ระดับค่อยข้างมาก (4.37) 2) 
ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพจิตดี ระดับค่อนข้างมาก (4.17) 3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับค่อนข้างมาก (4.08) และ 4)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ถึงเกณฑ์ระดับปานกลาง (3.62) ปัจจัยที่มีผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลการน านโยบายการเรียนฟรีสิบห้าปีไปปฏิบัติ มี 5 ปัจจัย คือ 1) การสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียน ระดับค่อนข้างมาก (4.66) 2)ความชัดเจนของนโยบาย ระดับค่อนข้างมาก 
(4.22) 3) การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ ระดับค่อนข้างมาก (4.05) 4) การมีสมรรถนะของ
องค์การ ระดับปานกลาง (3.97) และ 5) การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพ้ืนที่ ระดับปานกลาง 
(3.77)  
  เสาวลักษณ์ แสนโรจน์ (2558) ได้ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี (พนม.) โดยใช้รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) 2) เพ่ือ
วิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าสี่เสาหลักกับบริบทโครงการ ปัจจัยน าเข้าโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ และผลผลิตโครงการและ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ พนม. 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 1,045 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 เป็นผู้น า
ศาสนามากที่สุด จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 45 ปี จ านวน 651 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จ านวน 404 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.7 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานโครงการ พนม. มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จ านวน 583 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ส่วนการประเมินความคิดเห็น ด้านบริบทโครงการในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 ค่า S.D. เท่ากับ 0.73 ด้านปัจจัยน าเข้าโครงการในภาพรวม 
พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ย 3.91 ค่า S.D. เท่ากับ 0.64 ด้านกระบวนการโครงการใน
ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ค่า S.D. เท่ากับ 0.69 และด้านผลผลิตโครงการ
ในลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่าส่วนใหญ่ชุมชนเน้นกิจกรรมในด้านการประกอบอาชีพ
เป็นหลัก จ านวน 780 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.0 รองลงมาด้านส่งเสริมรายได้ จ านวน 686 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.2 และการด าเนินงาน ด้านชีวิตครอบครัว จ านวน 553 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 
ตามล าดับ 
  เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ และ จุมพล หนิมพานิช (2561) ได้ศึกษาการประเมินผล
นโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่: แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 
2548 – 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความเป็นมาของนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่
เมืองน่าอยู่ : แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2) ประเมินผลปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ใน
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ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ นโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ : แผนพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2548 - 2558 (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ในนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ : แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.
2548 – 2558 พบว่า (1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 2 ท่าน มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน และเป็น
นโยบายต่อเนื่องที่มีวิสัยทัศน์และภารกิจร่วมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (2) กรุงเทพมหานครรับภาระ
หนักด้านงบประมาณซึ่งไม่สะท้อนกับต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง ดังนั้นควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เป้าหมายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขจิตที่ดี และถ้า
สิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตมากขึ้น (3) ควรมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจริง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีจิตสานึกมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ไม่ให้เสื่อมโทรมไปมากกว่านี้ และสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกได้ 
  นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 2552 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง The Sub 
– Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยท าการศึกษาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่
รุนแรงซึ่งได้เกิดขึ้นในปี 2548-2551 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติของสหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต เมื่อวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage 
Crisis) ได้ขยายตัวเป็น วิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis) ในช่วงปีพ.ศ. 2550- 2552 นั้น ได้
มีการด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน 
อันแสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารของสหรัฐอเมริกา โดยผู้เขียนยกตัวอย่างรัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้องอันมีความน่าสนใจ และได้รับ
การกล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ร ัฐบัญญัติการเคหะและการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and 
Economic Recovery Act of 2008) ได้สร้างระบบตรวจสอบขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานในระยะยาวอีกด้วยประกอบด้วยรัฐบัญญัติย่อยถึง 3 รัฐบัญญัติ อันได้แก่ 
       - รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื่อเคหะ3 ค.ศ. 2008 (Federal 
Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 ) 
       - รัฐบัญญัติมาตรการส่งเสริมส าหรับผู ้เป็นเจ้าของเคหะสถาน ค.ศ. 2008 
(Hope for Homeowner Act of 2008)    
       - รัฐบัญญัติมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เคหะสถานถูกบังคับคดียึดทรัพย์ค.ศ. 
2008 (Foreclosure Prevention Act of 2008)  
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  2. ร ัฐบัญญัติส ่งเสร ิมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)  
  3. รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) 
  Naoyuki Yoshino, Farhad Taghizadeh–Hesary (2014) ได ้ท  าการศึกษาวิจัย
เรื ่อง นโยบายทางการเงินและความผันผวนของราคาน ้ามันหลังวิกฤติสินเชื ่อซับไพรม์ (วิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์) โดยจากผลการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า นโยบายการเงินแบบขยายตัว (easy 
monetary policy) ส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงปี 1980 – 2011 อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผล
การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า หลังเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินดอลลาร์ที่
อ่อนลงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative easing) ของประเทศผลักดันให้ราคา
น ้ามันในหน่วยดอลลาร์สหรัฐถีบตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2009 – 2012 ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ตลาดน ้ามันและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในระยะยาว เนื่ องจาก
น ้ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 

 4.6 โครงการเราชนะ 
      โครงการเราชนะเป็นมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย

การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จ านวนประมาณ 31.1 ล้าน

คน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยวงเงินช่วยเหลือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพ

ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อการใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถ

ด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นส าคัญ ซึ่ง

ความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย 

รับจ้าง เกษตรกร 

      ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยา

โควิด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งในโครงการที่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในโครงการ
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เราชนะ โดยการเพ่ิมวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย

ให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท 

      โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ (2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการเราชนะ 

รูปที่ 1 แผนผังการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ (https://www.เราชนะ.com/) 

 4.7 โครงการคนละครึ่ง 

      โครงการคนละคร ึ ่ง ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส  าหรับ

ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดย

ภาครฐัร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาท

ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะ

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการ ใช้จ่าย

หมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง 
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 4.8 ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเป็นอันดับ 12 ของประเทศและ
อันดับ 2 ของภาคกลางรองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัว จาก
กรุงเทพมหานคร และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าการ
บริการและการกระจายตัวของประชากร จึงท าให้จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่ย้ายถิ่นจากท่ีอ่ืน
มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง 
และไม่แจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาอาศัย ท าให้จ านวนประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยท างานจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรต ่า
กว่ากลุ่มอ่ืน จากข้อมูลในปี 2562 จังหวัดมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น 1,344,875 คน แยก
เป็น ชาย 642,774 คน หญิง 702,101 คน ซึ่งจะพบว่าประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมาคืออ าเภอบางพลีและอ าเภอพระประแดงตามล าดับ โดยมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่จังหวัด โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,344.87 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดสมุทรปราการยังมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร และเดินทางเข้า
มาท างานไปเช้า - เย็นกลับ ซึ่งท าให้ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมากกว่าประชากรที่ปรากฏตามทะเบียน
ราษฎร ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจ านวนประชากรแฝงมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร จาก
การส ารวจข้อมูลสัดส่วนประชากรแฝงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยส านักงานสถิติจังหวัด พบว่า 
จังหวัดสมุทรปราการ มีสัดส่วนประชากรแฝงรวมจ านวน 754,511 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 จ าแนก
เป็นประชากรที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ 133,898 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96 และประชากรที่มาอาศัยอยู่
ประจ าแต่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจ านวน 620,613 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 
 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น้าเข้าจากต่างประเทศ และ
เป็นคลังสินค้าที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ซึ่งมี
ความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุน การผลิตของภาคอุตสาหกรรมจึงส่งผลให้นักลงทุนเข้า
มาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยดูได้จากการขอจดทะเบียนโรงงานของ
จังหวัดฯ พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ ้น 7,817 แห่ง (รวมในนิคม
อุตสาหกรรม) ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีจ านวนเงินทุน 621,611.088 ล้านบาท มี
คนงานรวมจ านวน 467,177คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 271,298 คน และเพศหญิง จ านวน 
195,879 คน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมากที่สุดในประเทศ และเป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื ่องเช ื ่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตที ่ส  าคัญ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/โลหะขั้นพ้ืนฐาน 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล ฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ



มินท์ธิตา นธิิกรกุลนันท ์
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นอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว พบว่ามีอัตราจ านวน
โรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียงร้อยละ 0.66 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จาก
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน ้า ทาง
อากาศ สะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอยู่ 
 นิคมอุตสาหกรรม การแบ่งพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  (1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้
ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ 
  (2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ้าเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยของที่น าเข้าไปใน
เขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
จังหวัดสมุทรปราการมีนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นท่ี จ านวน 4 แห่งประกอบด้วย 
   - นิคมอุตสาหกรรม บางปู (Bangpoo Industrial Estate) ก่อตั ้งเมื ่อปี 
พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 34-37 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ และ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร 
กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร และมี
พ้ืนที่โครงการทั้งหมดจ านวน 5,472 - 2-68 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจ านวน 3,659 - 0-96 
ไร่ เขตประกอบการเสรีจ านวน 377-3-56 ไร่ เขตท่ีพักอาศัย/พาณิชย์จ านวน 149-1-60 ไร่ และพ้ืนที่
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกจ านวน 1,286-0-56 ไร่ 
   - นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate) ก่อตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 136/2 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง กิ่งอ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะทางห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 20 กิโลเมตร สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร 
ท่าเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร ท่าเรือมาบตาพุด 150 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมบางปู 25 กิโลเมตร 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 23 กิโลเมตร สถานที่ตากอากาศบางปู 24 กิโลเมตร ที่ท าการจังหวัด
สมุทรปราการ 30 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 60 กิโลเมตร และมีพื้นที่โครงการทั้งหมด 1,004 ไร่ 
แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 781.5 ไร่ เขตส านักงาน 14 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 194 ไร่ 
   - นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ที่
หลักกิโลเมตรที่ 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพร่ง) และบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 
สป.73001 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี) ต าบลบ้านระกาศ ต าบลคลองสวน ต าบลบางพลีน้อย 
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ต าบลเปร็ง ต าบลจระเข้น้อย อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่โครงการทั้งหมดจ านวน 
3,700 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม 2,886 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา พ้ืนที่สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 457 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา พื้นที่สีเขียว 207 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โดยอยู่ห่างจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ 21 กิโลเมตร 
   - นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ตั้งอยู่ที่ ถนนบางพลี -
ต าหรุ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 742 ไร่ 1 งาน 
20.70 ตารางวา การจัดสรรที่ดินแบ่งเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคโครงการจ านวน 50 แปลง และพ้ืนที่เพ่ือ
ขายจ านวน 69 แปลง ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการด้านงานพัฒนาที่ดินแล้วเสร็จร้อยละ 70 
และงานก่อสร้างของสาธารณูปโภคส่วนกลางแล้วเสร็จร้อยละ 80 ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ ปี 
พ.ศ. 2560 – 2562 ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ติดกับสนามกอล์ฟบางปู ห่างจากสถานตาก
อากาศบางปู 6.20 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ท่าเรือ
กรงุเทพ 24 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัยหรือการศึกษา 

 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วม 
“โครงการเราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 47,285 ร้าน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จ านวน 396 ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นย าใน
การประมวลผลที่มากขึ้น 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี ้การวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื่อสาธารณะรวมทั้งข้อมูล Online โดยมีขั้นตอนการศึกษา  
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า  
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการคนละครึ่ง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบจาการด าเนิน
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมิน (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 

6. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ด ้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู ้ประกอบการร้านค้า  พบว่า 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.3 ส่วนมากประกอบกิจการค้าประเภทอาหาร 
/ ของหวาน / เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 30 สถานที่ตั้งของร้านค้าส่วนมากอยู่ในตลาด คิดเป็นร้อยละ 
38.8 มีระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการอยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.8 ช่วงเวลา
ในการเปิดด าเนินการเฉพาะกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 96. 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model  

การประเมินโครงการตามหลัก CIPP Model X̅ SD ระดับความคิดเห็น อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 4.57 .50 เห็นด้วยมากที่สุด 1 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 4.14 .86 เห็นด้วยมาก 3 

ด้านกระบวนการ (Process) 4.05 .93 เห็นด้วยมาก 4 

ด้านผลผลิต (Product) 4.15 .87 เห็นด้วยมาก 2 
รวม 4.23 .74 เห็นด้วยมากที่สุด  

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตาม
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ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารว่มโครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
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หลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่ง
ตามหลักการ CIPP Model อันดับแรก คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ด้านผลผลิต (Product)  คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และ
ด้านกระบวนการ (Process) ตามล าดับ โดยทั้งสามด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีระดับความคิดเห็น 
ของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 อันดับแรกคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและ
การประกอบอาชีพของประชาชน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาคือ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อันดับที่ 3 คือ การแพร่ระบาดของ   โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  และอันดับสุดท้ายคือ ผู้ประกอบการรับทราบว่า
รัฐบาลมีเป้าหมายในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยร้านค้าที ่เข้าร่วมโครงการคนละครึ ่งมีระดับความคิดเห็น อันดับแรกคือ 
แอพพลิเคชั่นถุงเงินมีความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ โดยใช้งานได้
ง่าย สะดวก และไม่ติดขัด อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  อันดับที่ 2 คือ ทราบ
ว่ารัฐบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่งไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก ส าหรับร้านค้าและผู้ค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อันดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
และให้ความรู ้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ ่งเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.20 
ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินสามารถ
ท าได้ง่าย ไม่ยุ ่งยาก มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
รองลงมาคือ โครงการคนละครึ่งมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบกิจการอย่าง
โปร่งใส มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อันดับที่ 3 คือ ภาครัฐมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงวิธีการด าเนินงานและการจ่ายเงินเข้าระบบในโครงการคนละครึ่ง
ให้กับร้านค้าและผู้ค้าที่ชัดเจนและทั่วถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 ตามล าดับ จ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกผู้ประกอบร้านค้าคิดว่าโครงการคนละครึ่งท า
ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือโครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้
สอยมากขึ้น มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และอันดับที่ 3 
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คือ การจ่ายเงินจากภาครัฐให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และตรงตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 ตามล าดับ 
 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง ระหว่าง 1,000 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.5 ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ต่อครั้งของลูกค้าก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่าง 50 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.8 
รายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมหลังการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระหว่างระหว่าง 16,001 - 19,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการคนละ
ครึ่งระหว่าง 251 – 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควร
ให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไปคิดเป็นร้อยละ 99.5 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง
ควรมีต่อไปหรือไม่ 

โครงการคนละครึ่งควรมีต่อไปหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรให้มีต่อไป 398 99.5 

ไม่ควรให้มีต่อไป 2 .5 

Total 400 100.0 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลักการ CIPP Model พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับ
การศึกษา และช่วงเวลาในการเปิดด าเนินงานที่แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
โครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model ไม่แตกต่างกัน และ ผู้ประกอบการที่มีอายุ ประเภทของ
ร้านค้า สถานที่ตั้งของร้าน ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อ
การประเมินผลโครงการคนละครึ่งตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  

 ผลการว ิ เคราะห ์การประเม ินผลโครงการเราชนะตามหล ักการ CIPP Model 
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมก่อนการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่าง 
1,001 - 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 มียอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้าก่อนการเข้า
ร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 50 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 มีรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยรวมหลังการ
เข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 1,000 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่อครั้งของลูกค้าหลังการเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่าง 251 – 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.5 ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรให้มีโครงการเราชนะต่อไปคิดเป็นร้อยละ 99.3 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามความเห็นว่าโครงการเราชนะ
ควรมีต่อไปหรือไม ่

โครงการเราชนะควรมีต่อไปหรือไม่ Frequency Percent 

ควรให้มีต่อไป 397 99.3 
ไม่ควรให้มีต่อไป 3 .8 

Total 400 100.0 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model 
การประเมินโครงการตามหลัก CIPP 
Model 

X̅ SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) 

4.44 .464 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.81 .878 เห็นด้วยมาก 3 

ด้านกระบวนการ (Process) 3.70 .926 เห็นด้วยมาก 4 

ด้านผลผลิต (Product) 3.96 .824 เห็นด้วยมาก 2 
รวม 3.98 .705 เห็นด้วยมาก  

 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการเราชนะ
ตามหลักการ CIPP Model โดยในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการคนละครึ่ง
ตามหลักการ CIPP Model อยู ่ในระดับเห็นด้วยมากที ่ส ุดในด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท 
(Context) และรองลงมาเห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านผลผลิต (Product) ด้านปัจจัย
น าเข้า (Input)  และด้านกระบวนการ (Process) ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนก
ตามรายข้อ พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการ
เราชนะตามหลักการ CIPP Model จ าแนกตามรายข้อของด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ การแพร่
ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ มีระดับความความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมาการควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบ
ต่อการค้าขายและการประกอบอาชีพของประชาชน มีระดับความความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของตนเอง 
มีระดับความความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามล าดับ จ าแนก
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ตามรายข้อของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อจ าแนกตามรายข้อ
ของด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ รับทราบว่ารัฐบาลมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะไว้อย่างชัดเจน นั่นคือเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการเราชนะเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ แอพพลิเคชั่นถุงเงินมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งานเพื่อการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ โดยใช้งานได้ง่าย สะดวก และไม่ติดขัด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ (Process) มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ ขั้นตอนการการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงิน
สามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ การจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ค้าที่
เข้าร่วมโครงการเราชนะมีระยะเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และโครงการเราชนะมีการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบกิจการอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ตามล าดับ 
เมื่อจ าแนกตามรายข้อของด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านผลผลิต (Product) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากในทุกข้อ อันดับแรกคือ ร้านค้าหรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการเราชนะอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ โครงการเราชนะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมา
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และโครงการเราชนะท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดับ 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะต่อ
การประเมินผลโครงการเราชนะตามหลักการ CIPP Model พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และช่วงเวลาในการเปิดด าเนินการที่แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
โครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model ไม่แตกต่างกัน และผู้ประกอบการที่มีประเภทของร้าน สถาน
ที่ตั้งของร้าน และระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลโครงการเราชนะตามหลัก CIPP Model แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 
“โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการเราชนะ” 
 จากการศึกษารวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ทั้งจากส่วนราชการและ
จากสื ่อสาธารณะรวมทั ้งข้อมูล Online และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ รายละเอียดเป็นดังนี้ 
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 1) โครงการคนละครึ่ง พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นตามหลักการประเมินผล
โครงการแบบ CIPP Model ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อยู่ในอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ในอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ในอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
  จากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากอยากให้
โครงการคนละครึ่งยังคงด าเนินต่อไปร้อยละ 99.5 เนื่องจากเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมา
จับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีผู้ประกอบร้อยละ 0.5 เห็นว่าไม่ควรให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไป  
 2) โครงการเราชนะ ผู ้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมตามหลักการ
ประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  - ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
  - ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 
  - ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
  - ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
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7. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการและเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง “โครงการ
เราชนะ” และ “โครงการคนละครึ่ง” ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ มีสาระส าคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP 

Model (�̅� = 3.98) และโครงการคนละครึ่งตามหลักการประเมินผลโครงการแบบ CIPP Model (�̅� 
= 4.23) จะเห็นได้ว่า ในบริบทหรือในมุมมองของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและ
โครงการคนละครึ่ง มีความเห็นว่าโครงการคนละครึ่งมีประสิทธิผลมากกว่าโครงการเราชนะ โดยมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับ 0.25 แม้ว่าทั้งโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งจะมีประสิทธิผลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งคู่ แต่ในบริบทของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ
และโครงการคนละครึ่งแล้วนั้น ผู้ประกอบมีความคิดเห็นว่าโครงการคนละครึ่งมีประสิทธิผลมากกว่า 
เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีหลายเฟส ซึ่งในปัจจุบัน (ธันวาคม 2564) โครงการคนละครึ่งยังคง
ด าเนินอยู่การอยู่ในเฟส 3 และจะสิ้นสุดเฟส 3 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่
ได ้ร ับสิทธิโครงการคนละครึ ่งออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งเหตุผลที ่ท  าให้
ผู้ประกอบการคิดว่าโครงการคนละครึ่งมีประสิทธิผลมากกว่ามาจากสาเหตุ 5 ปัจจัยคือ 
      1) โครงการคนละครึ่งท าให้เกิดการบริโภคทันทีและต่อเนื่อง 
      2) โครงการนี้ลงไปถึงผู้ประกอบการรายเล็ก อาทิ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย มากที่สุดหาก
เปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ ที่รัฐบาลเคยออกมา และหากเปรียบเทียบกับโครงการเราชนะที่
ออกมาก่อนหน้าซึ่ง ณ เวลานั้นผู้ประกอบการบางรายยังขาดความพร้อมในการเข้าถึงโครงการ 
      3) การที่รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเท่ากับเติมเงินเข้ากระเป๋าผู้ซื้อและผู้ขายในเวลา
เดียวกัน 
      4) ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของกลุ่มประชาชนฐานรากในการซื้อขายโดยไม่ใช้เงินสด 
ช่วยสร้างบรรยากาศการค้าการขายที่แปลกใหม่ขึ้นมา สอดรับกับการส่งเสริมและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสังคมไร้เงินสดในอนาคต 
      5) โครงการคนละครึ่งให้สิทธิกับกิจการรายเล็กเท่านั้น ต่างจากโครงการกระตุ้นการ
บริโภคอ่ืน ๆ ที่เปิดให้กิจการรายใหญ่ทั้งร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจใหญ่ เข้าร่วมโครงการ 
 โครงการคนละครึ่งมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมของโครงการคนละครึ่งที่ 193,458.3 ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 98,351.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107.3 ล้านบาท ซึ่ง
ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 60 ,000 ล้านบาท 
อีกทั้งโครงการคนละครึ่ง ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่านระบบการร่วมจ่าย 
กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นผู้ที่พอจะมีรายได้เพ่ือมาร่วมจ่ายกับรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ท่ีแท้จริง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย รวมไปถึงผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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ซึ่งช่วยรักษารักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอีก
ด้วย 
 โครงการเราชนะได้ด าเนินโครงการสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 มียอดใช้จ่าย
ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
      1) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 13.7 ล้านสิทธิ มูลค่าใช้จ่ายรวม 101,301 
ล้านบาท  
      2) กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านครงการเราชนะ จ านวน 17.1 
ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 151,344 ล้านบาท  
      3) กลุ ่มผู ้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน 2.4 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายรวม 
20,830 ล้านบาท 
 ส่วนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรายย่อย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1.3 ร้านกิจการ 
โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
      1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าการใช้จ่าย 52,948 ล้านบาท  
      2) ร้านธงฟ้า มูลค่าการใช้จ่าย 93,182 ล้านบาท  
      3) ร้านโอท็อป มูลค่าการใช้จ่าย 11,371 ล้านบาท  
      4) ร้านค้าทั่วไปและอ่ืน ๆ มูลค่าการใช้จ่าย 110,501 ล้านบาท  
      5) ร้านค้าบริการ มูลค่าการใช้จ่าย 5,293 ล้านบาท 
      6) ขนส่งสาธารณะ มูลค่าการใช้จ่าย 180 ล้านบาท 
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบกิจการหรือร้านค้า
ประเภทอาหาร ของหวาน หรือเครื่องดื่ม เป็นอันดับแรกและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่สร้างการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี  
 จากแนวคิดและทฤษฎีการคลังสาธารณะจะพบว่า การคลังสาธารณะ คือ บทบาทและหน้าที่
ของรัฐในการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินของรัฐบาล ว่าจะมีการด าเนินงานในด้านใดบ้าง 
โดยเกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่ายและการก่อหนี้ของรัฐบาลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งมีขอบเขต
เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน รายรับ รายจ่าย และหนี้สาธารณะ โดยรัฐบาลควรมีหน้าที่ที่ส าคัญ
ขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ 
      1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม 
      2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความม่ังคั่งของสังคม 
      3) หน้าที ่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื ่อควบคุมการเปลี ่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีเสถียรภาพ 
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 ซึ่งโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ จัดเป็นนโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการกระจาย
ผลประโยชน์ (Distributive Policy) ซึ ่งเป็นนโยบายที่เน้นการจัดสรรทรัพยากร เพื ่อประโยชน์
บางอย่างแก่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ในที่นี้คือผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการทั้งสองโครงการ นโยบาย
ประเภทนี้จะมีลักษณะของการน าเงินงบประมาณของรัฐไปใช้จ่ายเพื่อช่วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ผ่านการที่รัฐให้การอุดหนุนแก่
กลุ่มเป้าหมายของทั้งสองโครงการ ตอบสนองต่อหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพในสภาวะโค
วิด-19  
 จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ (2552) ศึกษาศึกษาวิจัยเรื่ อง The 
Sub – Prime Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ
สหรัฐอเมริกา ได้มีการด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับ
หลายฉบับด้วยกัน อันแสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา ร่วมกั บการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 
      1)  รัฐบัญญัติการเคหะและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and Economic 
Recovery Act of 2008) มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสินเชื่อเพื่อการ
เคหะของพลเมืองอเมริกัน 
      2) รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency 
Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008) รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับการกล่าวถึง ในฐานะ
ที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงิน งบประมาณขนานใหญ่ เพื ่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของ
สหรัฐอเมริกา มีสาระส าคัญ คือ การให้อ านาจแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐที่จะซื้อหรือให้การประกัน
สินทรัพย์ที่มีปัญหาใน ระบบการเงินสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพและ
ป้องกันการชะงักงัน ของระบบเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารอย่างเร่งด่วน 
      3) รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 2009 (American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) รัฐบัญญัติฉบับนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
เยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายที่พลเมืองอเมริกันก าลังเผชิญ มีสาระส าคัญในการก าหนด
งบประมาณเพื่อการต่าง ๆ เพื่อ ประโยชน์ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิการลดหย่อนภาษี
อากรการสังคมสงเคราะห์ การแก้ปัญหางานว่างงาน การลงทุนจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษา
การสาธารณสุข การส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจน
แจกจ่าย เม็ดเงินส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับมลรัฐ 
      4) บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) ในการแก้วิกฤต 
ได้แก่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ปล่อยกู้สินเชื่อระยะสั้นให้แก่ธนาคาร
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และสถาบันการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต ่า และอัดฉีดสภาพคล่องนอกระบบธนาคารอาทิตลาดตรา
สารพาณิชย์ (Commercial Paper Market) 
      5) จัดท าโครงการเพื่อการกู้ยืม (Lending Program) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ
เพ่ือส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก 
      6) รับซื้อคืนตราสารหนี้ที่หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities) 
ซึ่งได้รับการค ้าประกันจากบริษัท Fannie Maeหรือบริษัท Freddie Mac 
 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรัฐบาลไทยที่ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังงกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และได้ออกมาตรการ รวมถึงโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเราชนะ และโครงการคนละครึ่ง ใน
การเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีการด าเนินนโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในหลายภาคส่วนด้วย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการรับทราบถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นอย่างดี และทางรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อยับยั้ง
การระบาดของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของตนเองด้วย ใน
ด้านของสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context)  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ผู้ประกอบการรับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของทั้ง 2 โครงการผ่านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ด้านกระบวนการ (Process) 
ผู้ประกอบการคิดว่าขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังมีความสะดวก ง่าย และไม่ซับซ้อน และใน
ด้านผลผลิต (Product) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งใน
ระดับมากทั้งสองโครงการ และยอดเงินในการใช้จ่ายมีความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับ วชิรวัชร งามละม่อม และ จิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ที่ศึกษาการ
ประเมินผลนโยบายช่วยเหลือชาวนานาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า (1) ด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อมของนโยบาย พบว่า ชาวนาทราบถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งในเชิงปริมาณชาวนามีความเข้าใจเป้าหมายในการจ่ายเงินให้กับ

ชาวนาจาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนาขอรับเงินช่วยเหลือกับ ธกส. มีค่าสูงที่สุด (�̅� = 3.08, S.D. 
= .838) (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของนโยบาย พบว่า วัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใช้ร่วมกับงานประจ าจึงสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
เชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่าผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการประสานงานตามที่ส่วนราชการ

ก าหนดได้อย่างทั่วถึงมีค่าสูงที่สุด (�̅� = 3.07, S.D.  = .854) (3) ด้านกระบวนการด าเนินการตามนโย
บาย พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการจัดล าดับขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบ 
ประกอบกับการใช้ข้อมูลจากสมุดทะเบียนเกษตรกรในการน าไปใช้ในการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ ซึ่งใน
เชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการส ารวจและปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน

ช่วยเหลืออยู่เสมอมีค่าสูงที่สุด (�̅� = 3.16, S.D. = .804) และ (4) ด้านผลผลิตของนโยบาย พบว่าการ
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แก้ไขปัญหาที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการ
เพาะปลูกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเชิงปริมาณชาวนามีความเห็นว่า
นโยบายการช่วยเหลือชาวนาท าให้ชาวนาสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในภาคการเกษตรได้อย่าง

เหมาะสมมีค่าสูงที่สุด (�̅� = 2.88, S.D. = .951) 
 

8. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผู้ประกอบการมีความต้องการให้รัฐบาลด าเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และต่ออายุโครงการออกไปอีก โดยเพิ่มเป็นเฟส 4 5 และ 6 จนกว่าเศรษฐกิจ
โดยรวมจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ภาครัฐช่วยเสริมพลังให้ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น โดยการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ สนับสนุนเทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ ร่วมกันพัฒนาช่องทางการตลาดให้มีความ
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้พลังแก่ผู้ประกอบการแล้ว ยัง
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ (อบรม/สัมมนา) ท าให้เศรษฐกิจแต่ละจังหวัด
เกิดการขับเคลื่อน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของ
ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย 
 

9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 เพื ่อให้การพัฒนามาตรการสวัสดิการแห่งรั ฐให้กว้างขึ ้นกว่าเดิมผู ้ว ิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ควรปรับเรื่องการศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษาข้อมูลเพียง 1 โครงการเพื่อการเข้าถึงข้อมูล

เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

 2) ภาครัฐควรศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการเป็นพ้ืนที่แต่ละจังหวัด เนื่องจากในแต่

ละจังหวัดมีข้อจ ากัดด้านทางด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการ

ของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน ซึ่งนโยบายบางอย่างอาจด าเนินการได้ดีในจังหวัดหนึ่ง 

แต่ในอีกจังหวัดหนึ่งอาจไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 
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1. บทน า 
 ในการท างานร่วมกันของบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กร  ความยุติธรรม เป็นเรื่องส าคัญมาก 
ความล าบากไม่ได้ท าให้สังคมแตกแยก  ถ้าทุกคนยังรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมอยู่  ความล าบาก
เสมอหน้ากัน  ท าเพื่อเป้าหมายร่วมกันอุดมการณ์เดียวกัน เขาก็จะยอมอดทนตรากตร าร่วมกันด้วย
ความสามัคคีได้ แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่าเทียมกัน สังคมนั้นจะมีปัญหาทันที  ความรู้สึกคับ
ข้องใจในความไม่เป็นธรรมจะน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม เป็นความเกี่ยวพันกันระหว่างความ
ยุติธรรมกับความสามัคคีของสังคม ส่งผลตั้งแต่ระดับครอบครัว  หมู่บ้าน ชุมชนและท้องถิ่น ไปจนถึง
ระดับประเทศ และระดับโลก 
  ความเป็นธรรมจะท าให้คนเกิดความวิริยะอุตสาหะเพิ่มขึ้นได้ เพราะความรู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่ มเท
ไปนั้นมีผู ้เห็นคุณค่า  แต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะท้อใจไม่อยากท างานนั้นๆ ดังนั้นหาก
หน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ มีระบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรอย่าง
เป็นธรรม มีการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทให้กับการ
ท างานได้อย่างดี 
 ฉะนั้น ความยุติธรรมจึงเป็นเรื ่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวพันกับคนหมู่มาก  หาก
องค์กรใดไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ ้นได้   จะท าให้คนท างานขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน  ต้องเปิดโอกาสให้แต่ละคนใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่  และผู้น าจ าเป็นจะต้องให้ความเป็น
ธรรมอีกด้านหนึ่ง คือ สวัสดิการสังคม คอยดูแลคนที่ด้อยโอกาสให้เขามีโอกาสได้รับสิ่งต่างๆ อย่าง
เป็นธรรมด้วยเช่นกัน เป็นการรักษาความสมดุลของสังคมอีกด้านหนึ่ง เพื่อจะสร้างและรักษาความ
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกมิติเพื่อให้องค์กรในสังคมของเราได้เจริญพัฒนาอย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ. 
 การสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ที่น่าท างานมากที่สุด โดยการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับ
พนักงานที่ท างานในองค์กร ซึ่งในการสร้างความไว้วางใจนั้น ก็เริ่มด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
เคารพ  และ ความเป็นธรรม องค์กรที่เป็นสถานที่ที่พนักงานรู้สึกว่าเป็นสถานที่ท างานที่ดีที่สุด นั้นจะ
มีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมจากหัวหน้า ผู้จัดการ และผู้บริหารขององค์กร จากผลการวิจัยของ
ทางผู้เขียนหนังสือ The Great Workplace ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมนั้น ได้แก่ เรื่อง
ของความเป็นธรรมของการให้รางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เป็นรูปตัวเงิน หรือไม่ใช่เงิน รวมทั้งสิ่งที่จับ
ต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ก็ตาม ก็ต้องสร้างความเป็นธรรมในการให้รางวัลเหล่านี้แก้พนักงานในองค์กร 
ในเรื่องของความเป็นธรรมของการให้รางวัลนั้น อธิบายได้ดังนี้  
  เรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ก็ต้องเกิดความเป็นธรรมในแง่ของรูปแบบการ
จ่าย และวิธีการให้รางวัล ซึ่งระยะหลังก็จะใช้เรื่องของผลงานเป็นหลัก ก็คือ ใครที่ท าผลงานได้ดี ก็จะ
ได้รับรางวัลที่ดีกว่าคนที่ผลงานไม่ดี และต้องท าให้เหล่าบรรดาผู้จัดการทุกคนมองเห็นภาพนี้อย่าง
ชัดเจน ในบางบริษัทก็จะให้ความรู้แก่ผู้จัดการและผู้น าในหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของหลักการในการ
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บริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างละเอียด เพ่ือจะได้เข้าใจวิธีการในการบริหารเงินเดือนค่าจ้างร่วมกัน และ
สามารถบริหารไปในทางเดียวกัน ไม่ใช่บริหารตามใจผู้บริหารแต่ละคน ผมอยากให้เงินเดือนในอัตรานี้ 
ก็พยายามผลักดันให้เกิดให้ได้โดยไม่สนใจว่า หลักการและมาตรฐานในการบริหารค่าจ้างเป็นอย่างไรก็
ตาม ซึ่งแบบนี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมในใจพนักงานอย่างแน่นอน  
 เรื ่องความเท่าเทียมกันในแง่ของการเป็นสมาชิกขององค์กร ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นของ
พนักงานว่านี่คือผู้บริหารระดับสูง นี่คือพนักงาน นี่คือพนักงานระดับล่าง และแบ่งแยกวิธีการบริหาร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงเหล่าบรรดาผู้จัดการก็แสดงออกอย่างเห็นได้
ชัดว่า มีการแบ่งแยกการพูดคุย การปฏิบัติตนต่อพนักงานในแต่ละระดับ ซึ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่แสดงให้
เกิดความรู้สึกยุติธรรมขึ้นได้เลย 
การไม่เลือกปฏิบัติ หรือ ไม่มีความล าเอียงต่อพนักงาน เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้น า และผู้บริหารที่จะต้อง
ท าตนให้เกิดความไมล่ าเอียงขึ้น ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง รักพนักงานคนไหน ก็ให้แต่สิ่งที่ดีแก่พนักงานคน
นั้น ส่วนพนักงานคนไหนที่ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไร ก็ปฏิบัติต่อเขาอีกแบบ ทั้งๆ ที่บางครั้งพนักงานที่
เราไม่ชอบหน้านั้นกลับเป็นคนที่สร้างผลงานที่ดีให้กับ หน่วยงานก็เป็นได้ การที่จะช่วยท าให้ผู้น าไม่มี
ความล าเอียงได้นั้น สิ่งส าคัญก็คือ จะต้องมีการสื่อสาร สื่อความในการท างานอย่างสม ่าเสมอ ว่าเกิด
อะไรขึ้นบ้าง และสื่ออย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
และอีกประการหนึ่งก็คือ จะต้องปลูกฝังเรื่องของภาวะผู้น าในเรื่อง ความซื่อสัตย์ให้มากขึ้น ในกลุ่ม
ผู้น าขององค์กร 
 ความยุติธรรม ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับเรื่องของความไม่ล าเอียงข้างต้น แต่จะเน้นไปในเรื่องของ
ระบบระเบียบมากกว่าเรื่องของความรู้สึก กล่าวคือ เมื่อพนักงานท าผิด ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกัน หรือ
ถ้าพนักงานท าถูก และเราให้รางวัลกับคนนั้น เมื่ออีกคนท าได้เหมือนกันก็ต้องให้ในลักษณะเดียวกัน
เช่นกัน ไม่ใช่พนักงานที่มีผลงานดี และมีความส าคัญในการท างานกระท าผิดระเบียบ ผู้น าก็ใช้ข้ออ้าง
ว่า ไม่เป็นไร เพราะคิดในใจว่า ถ้าเราไปท าอะไรเขา เดี๋ยวเขาก็จะไม่ยอมท างานให้เรา แต่ถ้าเป็นคน
อื่นท าผิด ก็จะลงโทษทันที ซึ่งแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งองค์กรที่
พนักงานรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่น่าท างานด้วยนั้น จะไม่มีความรู้สึกเช่นนี้กับผู้น า และองค์กรเลย 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการสร้างองค์กรของเราให้เป็น The Great Workplace นั้น จะต้องสร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งในการสร้างความไว้วางใจนี้ก็ต้องใช้ 3 ตัวช่วยก็คือ ความน่าเชื่อถือ 
ความเคารพ และ ความยุติธรรม  และ 3 ตัวนี้คนที่จะสร้างได้ก็คือ เหล่าบรรดาผู้น าขององค์กร 
จะต้องเป็นคนริเริ่ม และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับพนักงาน (Michael 
Burchell and Jennifer Robin, 2011) 
 เมื่อผู้บริหารสามารถสร้างความยุติธรรมในองค์กรได้แล้ว พนักงานในองค์กรก็จะมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผลของการปฏิบัติงานจึงออกมามีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของ ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า  ด้านกระบวนการท างานในองค์กร และการเรียนรู้และการเติบโต ตามแนวคิด Balanced 

https://www.amazon.com/Michael-Burchell/e/B0040MEGKO/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Michael-Burchell/e/B0040MEGKO/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Jennifer-Robin/e/B003WVNGKU/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


รัฐพล เลาหพล 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

165 

Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการชั้นสูงที่ช่วยในการประเมินผลองค์กร เป็น
ขั้นของการก าหนดปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดัชนีวัดผลส าเร็จ (Key 
Performance Indicators: KPI) ขึ้นเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการด าเนินงาน  
 จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์กร ว่าหลักความยุติธรรมด้านใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในองค์กรนั่นเอง 
 

2. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาโดยครอบคลุม 
ประเด็นที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร  เป็น
การศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการใช้กระบวนการ กลุ่มแบบ
เจาะจงในการส ารวจข้อมูล เพื่อประมวลแนวคิด และสรุปแนวทางที่เหมาะสมใน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล และการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  ผู้ขอรับการประเมิน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลัก

ความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร   น ามาประมวลผลเพื ่อ ก าหนดประเด็นค าถาม

วัตถุประสงค์ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบการศึกษาการใช้ สนทนากลุ่ม (Focus group) จัด

เวทีโดยใช้สนทนากลุ่มตามหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร   รวบรวม วิเคราะห์ 

และสรุปผลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม กาหนดแนวทางการจัดการเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพองค์กร รวมถึงการขับเคลื่อนความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กรอย่าง

เหมาะสม ผ่านกระบวนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยมีรายละเอียดขั้นตอน

การด าเนินงาน ดังนี้   

  1. ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร    
โดยด าเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาแบบส ารวจหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร    
   2) ว ิเคราะห์และสร ุปข้อมูลล ักษณะหลักความยุต ิธรรมที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์กร     
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นค าถาม คัดเลือกกลุ ่มเป้าหมาย และออกแบบ
การศึกษาการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยด าเนินการดังนี้  
    1) ก าหนดวัตถุประสงค์และประเด็นค าถามการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก
การศึกษา ข้อมูลหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร     
   2) คัดเลือกและก าหนดกลุ่มมเป้าหมายที่หมาะสมกับการศึกษาการสนทนา
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กลุ่ม (Focus group) ตามหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร    
  3. ด าเนินการจัดเวทีเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
โดยด าเนินการดังนี้  
    1) จัดกลุ ่มย่อยตามสภาพปัญหาและลักษณะความยุติธรรมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์กร    
    2) น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
องค์กร   
    3) รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม รวบรวมเป็นประเด็นที่น่าสนใจ  
   4) จัดท าสรุปประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีโดยใช้สนทนากลุ่ม 
  4. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร   

 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประเด็นค าถาม
ส าหรับสนทนากลุ่ม มีวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1) การจัดกลุ่มย่อยที่สอดคล้องกับลักษณะหรือรูปแบบความยุติธรรมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์กร   
   2) ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นที่ก าหนด 
   3) บันทึกรายละเอียดที่ส าคัญ โดยการจดบันทึก การบันทึกเสียง และการสังเกต
ลักษณะพฤติกรรมของผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม  
  4) จัดท าสรุปการสนทนากลุ่มในแต่ละกลุ่มย่อย ในรายละเอียดที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
ลักษณะข้อมูลที่เกิดขึ้นซ ้าจากบทสนทนา และแนวคิดที่สอดคล้องหรือ แตกต่างกันระหว่างการ
สนทนากลุ่ม 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การประมวลผลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ดังนี้  
  1) จัดระเบียบข้อมูล (Data) ในรูปของบันทึกเป็นค าพูด น ามาถอดเทป และพิมพ์ 
บันทึกสรุปใจความการสนทนากลุ่ม 
 
  
  2) พัฒนาข้อมูลไปสู่มโนทัศน์ (Concept) โดยการน าเสนอและแสดงข้อมูลในเชิง 
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พรรณนาซึ่งมาจากการกลันความคิดและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลที่ถูกต้องและตรงประเด็น
ตามกรอบแนวคิด  
  3) จัดมโนทัศน์เข้าสู่หมวดหมู่ (Categories) โดยสรุปข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพ่ือจ าแนก
ให้อยู่ในขอบเขตและครอบคลุมในประเด็นที่ก าหนดเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  4) จัดท าข้อเสนอเชิงทฤษฎี (Proposal) ที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 3.1 ได้ทราบถึงหลักความยุติธรรมในองค์กรที่ส่งผลต่อพนักงาน 
 3.2 ได้ทราบถึงประสิทธิภาพขององค์กร 

 3.3 ได้ทราบถึงหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 
 

4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง หลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร ผู้วิจัยได้น าแนวความคิด
หลักความยุติธรรมในองค์การของ Folger (1998) และแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced Scroecard ของ Kaplan and Norton (1992) ได้กรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  

5. ผลการศึกษา  
 ผู้ศึกษาจัดมโนทัศน์เข้าสู่หมวดหมู่โดยสรุปข้อมูลเป็นหมวดหมู่  (ตาราง 4) เพื่อ จ าแนกให้อยู่
ในขอบเขตและครอบคลุมในประเด็นที่ก าหนดและตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งสามารถน ามา
จัดท าข้อเสนอเชิงทฤษฎี (Proposal) ที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อก าหนดแนว
ทางการสร้างความยุติธรรมด้านใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร ดังนี้ 
 4.1 องค์กรควรสร้างเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) เป็นการประเมินผล

หลักความยุติธรรมในองค์กร 

1. ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 

2. ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 

3. ความยุติธรรมด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

ประสิทธิภาพองค์การ 

1. ด้านการจัดการด้านการเงิน 

2. ด้านลูกค้า 

3. ด้านกระบวนการท างานในองค์กร 

4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
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งานโดยจ าแนกออกเป็นด้านๆว่ามีรายการประเมินอะไรบ้างและก าหนดวิธีการให้คะแนนอย่างไร การ
ประเมินในลักษณะนี้ ต้องก าหนดแนวทางการให้คะแนนที่อธิบายระดับการปฏิบัติผลงานนั้นๆ  ไว้
อย่างชัดเจน  
 4.2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน เป็นหนึ่งในภาระกิจส าคัญที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัย
ส าคัญรวมถึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ  
ตลอดจนเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ด้วยนั่นเอง  ซึ่งสมรรถนะหลักของ
พนักงานที่ควรพัฒนา ได้แก่ ความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill) ตลอดจน คุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Personal Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ซึ ่งจ าเป็น
และมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น  และเหนือผู้อื่น หรือเหนือกว่า
เกณฑ์รวมถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยหลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 ด้านหลักความยุติธรรม พบว่า พนักงานส่วนมากมีความคิดเห็นว่าหลักความยุติธรรมด้าน
กระบวนการมีความส าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล จิตรเอื้อ (2561) ศึกษาการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่าง สร้างสรรค์และผลการปฏิบัติงานเชิง
นวัตกรรมผ่านความผูกพันต่อองค์การด้าน จิตใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
พบว่า การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ด้านผลตอบแทน ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
เป็นความเหมาะสมของวิธีการหรือกระบวนการในการตัดสินประเมิน การประเมินมีความเท่าเทียมกัน
ไม่ล าเอียง และยังพิจารณาจากผู้รับการประเมินมีโอกาสได้ร่วมแสดงความ คิดเห็นในกระบวนการ
ประเมิน เมื่อพนักงานได้รับการประเมินในกระบวนการที่เท่าเทียมจึงส่งผลให้พนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากนั่นเอง 
 ด้านประสิทธิภาพองค์กร พบว่า พนักงานส่วนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
องค์กรด้านการเติบโตและการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติและ 
สันติธร ภูริภักดี (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ระดับปัจจัยการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 64.9 (R 2 = 0.649, F = 668.713) แสดงให้เห็นว่าพนักงานขององค์กร
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มีการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ มีมาตรฐานในเวลาที่ก าหนดตามแผนงานหรือเป้าหมายที่
วางไว้ พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาการ ปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ให้สะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่ม ปริมาณงานที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยให้เกิดข้อผิดพลาด
น้อยที่สุด เป็นการประหยัดงบประมาณใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม รวมทั้งดูแล
รักษาวัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อใช้ งานได้ยาวนาน สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักความยุติธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของข้าราชการฝ่ายอัยการ ในพ้ืนที่ส านักงาน
อัยการภาค 7 สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 

 
 

รุ่งทิพย์ แซ่ลี*้ 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของข้าราชการฝ่าย
อัยการ ในพื้นที่ส านักงาน อัยการภาค 7 สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ ่งผู ้ว ิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ข้าราชการฝ่ายอัยการในพื ้นที่
ส านักงานอัยการภาค 996  จ านวน 283 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด (2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักงาน
อัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการและระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 283 คน ได้แก่ ข้าราชการธุรการของ
ส านักงานอัยการภาค 7  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่ม 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย (1) ด้านความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ด้านความผูกพัน 
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ต่อองค์การของบุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7 ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ (3) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการจัดการและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส านักงาน 
อัยการภาค 7 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการ, ความผูกพัน, ส านักงานอัยการภาค 7 
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Factors Affecting the Engagement of Public Prosecutors in 

the area of the Office of the District7 Attorney General 
under the Office of the Attorney General 
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Abstract 

This study, the objective was to study the factors affecting the engagement 
of public prosecutors. In the area of the Office of the District 7 Attorney General 
under the Office of the Attorney General This research is quantitative research 
(Quantitative Research), which the researcher used a questionnaire. There were 283 
public prosecutors in the area of the District Attorney's Office 996. The statistics used 
in the analysis consisted of the descriptive statistics were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. and inferential statistics. 

The objectives of this research were 3 (1) to assess the level of organizational 
commitment of public prosecutors. Working in the area of the District7  Attorney 
General's Office, Office of the Attorney General ( 2 )  ( 2 )  to compare the level of 
commitment to the organization of the public prosecutor working in the area of the 
District7 Attorney General's Office, Office of the Attorney General classified by 
personal factors; and (3) To test the relationship between management factors and 
the level of organizational commitment of public prosecutors. working in the area of 
the District7 Attorney General's Office, Office of the Attorney General   
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This research is quantitative research. The sample group consisted of 2 8 3 
people, including administrative officials of the Public Prosecutor's Office Region 7 , 
using questionnaires as a tool to collect data. The statistic used to analyze the data 
was the mean. standard deviation Comparison of mean between two populations 
One-way ANOVA and the Pearson correlation. 
 The results of the research (1 )  regarding the organizational commitment of 
personnel in the Public Prosecutor's Office Region 7 found that it was at the highest 
level ( 2 )  Regarding the organizational commitment of personnel in the Public 
Prosecutor's Office Region 7  classified by factors It was found that gender, age, 
education level, position and period of service in government service were different. 
The impact on the engagement of personnel in the District7 Prosecutor's Office was 
not different at the statistical significance level of 0 . 0 5  and ( 3)  The relationship 
between management and organizational commitment of personnel in the office.   
The District7  prosecutor found that there was a relatively high level of positive 
correlation. 
 

Keywords: management, affiliation, District 7 Prosecutor's Office 
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1. บทน า 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 13 (องค์กรอัยการ) มาตรา 
248 บัญญัติว่า องค์กรอัยการมีหน้าที ่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม 
และปราศจากอคติท้ังปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ 
และการด าเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 มาตราที่ 27 ได้ก าหนดว่า ส านักงานอัยการสูงสุด มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  ให้พนักงานอัยการ 
คือให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกัน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนให้ค าปรึกษาและตรวจ
ร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้ค าปรึกษาและตรวจร่าง
สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นด าเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับด าเนินคดีให้ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่
ว่า การด าเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจท าให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานอัยการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการในฝ่าย
อัยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และประชาชนติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื ่องที่อยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือส านักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือของส านักงานอัยการสูงสุด 

ความผูกพันต่อองค์การถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของบุคลากรในองค์การเนื่องจากเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงอยู่รอดต่อไปได้ องค์การจะท า
อย่างไรให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การ และรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้คงอยู่กับ
องค์การอย่างไรให้มีคุณค่า การสร้างทัศนคติในเรื ่องของความผูกพันที่มีกับองค์การให้เกิดขึ้นกับ
สมาชิกแต่ละคนในองค์การนับเป็นสิ่งที่ส าคัญ ด้วยเหตุผลว่าความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นทัศนคติที่
มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกับองค์การเพ่ือน าพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
การที่องค์การใดจะประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต้องอาศัย
ปัจจัยในหลายๆ ด้าน 
 เนื่องด้วยส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ซึ ่งถือว่าเป็นเรื ่องที ่ส  าคัญ และข้าราชการธุรการก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยสนั บสนุนการ
ด าเนินงานของพนักงานอัยการให้ส าเร็จลุล่วง แต่ในปัจจุบันมีการยื ่นเอกสารขอโยกย้ายของ
ข้าราชการธุรการถือว่ามีเป็นจ านวนมาก และโดยมากจะเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ที ่ยังได้รับ
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ค่าตอบแทนในแต่ละเดือนที่ยังไม่มาก รวมกับข้าราชการที่บรรจุมานานแต่อาจมีปัญหาทางครัวครั ว
อยากกลับไปอยู่ภูมิล าเนา หากข้าราชการที่อยู่ส่วนกลางได้โยกย้ายกลับไปยังหน่วยงานต่างจังหวัด
ตามประสงค์จะท าให้ส านักงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง เกิดความล่าช้าในงาน ผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร และเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการ
บริหารบุคลากรของฝ่ายบริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง และจะเป็นประโยชน์ในการน ามาพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะท าให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรและท างา น
ด้วยความร่วมมือเต็ม 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1  เพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.3 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการและระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของข้าราชการฝ่ายอัยการ ในพื้นที่ส านักงาน อัยการภาค 7 สังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  
ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล (เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง และ
ระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน)  ปัจจัยด้านการจัดการ  ( การวางแผน  การจัดองค์กร  การบังคับบัญชา
สั ่งการ การประสานงาน และการควบคุม) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันของบุคลากรใน
ส านักงาน (ความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจ ความผูกพันกับองค์การเชิงการลงทุน และความผูกพัน
กับองค์การเชิงหน้าที ่)  จากตัวแปรต้น และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษา ได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการธุรการ
ของของข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด 
รวมทั้งสิ ้น 966 คน (ข้อมูลบุคลากร จากไดร์อารี่ ส านักงานอัยการสูงสุด ประจ าปี 2563) กลุ่ม
ตัวอย่าง สุ่มจากประชากร จ านวน 283 คนโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random) โดยมีขั้นตอน ดังนี้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณของ Taro 
Yamane , 1967 (อ้างถึงในบุษบา เชิดชู, 2556, หน้า 30-31) จากจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 966 
คน เพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 283 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวัด คือ แบบสอบถาม เพื่อท าการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 283 คน ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  สถิติเชิงอ้างอิง ( Inferential 
Statistic) สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ ค่า t-test ค่า F-test และ ค่า R (สหสัมพันธ์เพียร์สัน) โดยสถิติ t-
test ใช้ส าหรับทดสอบความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปร 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรเพศ ส่วน
สถิติ  F-test  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564 
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4. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
 จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
80.21) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 46.29) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 80.21)    
มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ร้อยละ 28.27) และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการต ่ากว่า 
5 ปี  (ร้อยละ35.69 ) 
 ส่วนปัจจัยด้านการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ความเห็นของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัจจัยด้านการ

จัดการ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุดที่ (�̅� = 4.38, S.D. = 0.44) หากพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัย
ด้านด้านการจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 5 ด้าน โดยมีระดับความเห็นด้านการบังคับบัญชาสั่ง

การ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.48, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กร (�̅� = 4.39, 

S.D. = 0.50) ด้านการวางแผน (�̅�  = 4.38, S.D. = 0.50) ด้านการควบคุม (�̅� = 4.35, S.D. = 0.53) 

และด้านที ่มีระดับความคิดเห็นน้อยที ่สุด คือ ด้านการประสานงาน ( �̅�  = 4.32, S.D. = 0.55) 
ตามล าดับ       
 ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 มีความคิดเห็น
เก ี ่ ยวก ับระด ับความผ ูกพ ันของบ ุคลากรในส  าน ักงานโดยรวม อย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ สุ ด  

(�̅�= 4.34, S.D. = 0.49) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ
ของส านักงานอัยการภาค 7 อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ด้าน โดยมีความเห็นในด้านความผูกพัน

กับองค์การเชิงหน้าที ่อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด  (�̅�= 4.40, S.D. = 0.50) ด้านที่มีระดับความเห็น 
ที่เท่ากัน คือ ด้านความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจกับด้านความผูกพันกับองค์การเชิงการลงทุน  

(�̅�= 4.31, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่เป็นข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการภาค 
7 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 131 คน ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีต าแหน่งส่วนใหญ่ คือ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและมี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการต ่ากว่า 5 ปี 
 5.2 ข้อมูลปัจจัยด้านการจัดการ พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 
7  มีความคิดเห็นในเรื่อง ด้านการจัดการในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ในส านักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบังคับบัญชา
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สั่งการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กร ด้านการวางแผนด้านการควบคุม และ
ด้านการประสานงาน ตามล าดับโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  5.2.1 ด้านการวางแผน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 
7มีความเห็นในเรื่องหน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลส าเร็จของงานมากที่สุด รองลงมา คือ 
หน่วยงานถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ หน่วยงานมี 
การก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาและ หน่วยงานมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน
อย่างครอบคลุม ตามล าดับ 

5.2.2 ด้านการจัดองค์กร พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของ
ส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องหน่วยงานมีการก าหนดภารกิจการปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งมากที่สุด รองลงมา คือ หน่วยงานก าหนดความรับผิดในแต่ละต าแหน่งงานหน่วยงานก าหนด
ภารกิจการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ และ หน่วยงานมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานแบบ
เรียบง่ายตามล าดับ 
  5.2.3 ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ
ของส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีอ านาจสั่งการเพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเร็จมากที่สุด รองลงมา คือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานสั่งการตามล าดับชั้นของหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการและตัดสินใจได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นและการ
บังคับบัญชาสั่งการในหน่วยงานช่วยสนับสนุนให้เกิดการท างานอย่างราบรื่นตามล าดับ 
  5.2.4  ด้านการประสานงาน พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของ
ส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องหน่วยงานมีการสนับสนุนการท างานของหน่วยงานอ่ืน
เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ การได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงาน และ บุคลากรในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันตามล าดับ 
  5.2.5  ด้านการควบคุมโดยรวม พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ
ของส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องหน่วยงานมีการก ากับดูแลการใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ หน่วยงานมีการก ากับให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้หน่วยงานมีการก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้และหน่วยงานมีกาตรวจสอบ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามล าดับ 
 5.3  ข้อมูลความผูกพันของบุคลากรในส านักงาน พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่อง ด้านความผูกพันกับองค์การเชิงหน้าที่ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านที่มีระดับความเห็นที่เท่ากัน คือ ด้านความผูกพันกับองค์การด้าน
จิตใจ และด้านความผูกพันกับองค์การเชิงการลงทุน ตามล าดับโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  5.3.1 ด้านความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจ พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของ
ส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องการเต็มใจที่จะอุทิศเวลาส่วนตัวให้กับการท างานมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความทุ่มเทให้กับองค์การความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และ 
ความยึดมัน่ในองค์การตามล าดับ 
  5.3.2 ด้านความผูกพันกับองค์การเชิงการลงทุน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ
ของส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องการรับรู้ถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การมากที่สุด 
รองลงมา คือ การรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่อาจสูญเสียไปหากออกจากองค์การการรับรู้ถึงต้นทุนที่อุทิศ
ให้แก่องค์การและการเห็นโอกาสความก้าวหน้าในการท างานตามล าดับ 
  5.3.3 ด้านความผูกพันกับองค์การเชิงหน้าที ่ พบว่า ความเห็นของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 มีความเห็นในเรื่องการให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายมากที่สุด รองลงมา คือ การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายการมีความผูกพันต่อภารกิจที่ได้รับและการรับรู้พันธะหน้าที่ของตามล าดับ 
 5.4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7 จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
  5.4.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีเพศต่างกัน      มี
ความผูกพันในส านักงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.4.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีอายุต่างกัน       
มีความผูกพันในส านักงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.4.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความผูกพันในส านักงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.4.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีต าแหน่งต่างกัน มี
ความผูกพันในส านักงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่
ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความผูกพันในส านักงานต่างกันใน
ด้านความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานมีความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจแตกต่างกับต าแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ ส่วนต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการมีความผูกพันกับ
องค์การด้านจิตใจแตกต่างต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการและนิติกรช านาญการ 
  5.4.5 บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระยะเวลา การ
ปฏิบัติราชการต่างกัน มีความผูกพันในส านักงานในภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ต่างกัน มีความผูกพันในส านักงานแตกต่างกัน ในด้านความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจโดยมีบุคลากร
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ที่ปฏิบัติงานธุรการของส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ต ่ากว่า 5 ปี, 5 - 10 
ปี , 11 - 15 ปี และ15 ปีขึ้นไป 
 5.5 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในการท างานและ
ความผูกพันของบุคลากรของส านักงานอัยการภาค 7 ซึ่งพบว่า 
  5.5.1 ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
ของบุคลากรของบุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝ่ายอัยการที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 7 ส านักงานอัยการสูงสุด” ในครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  5.5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส านักงาน
อัยการภาค 7 
  พบว่าความผูกพันของบุคลากรในส านักงานโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
ความผูกพันกับองค์การเชิงหน้าที่อยู่ ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาระดับที่เท่ากัน คือ 
ด้านความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจ และด้านความผูกพันกับองค์การเชิงการลงทุน ตามล าดับทั้งนี้
ส านักงานอัยการภาค 7ได้มีการก าหนดต าแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนจ านวนคน ให้
ครอบคลุมการท างานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์การ โครงสร้างต าแหน่ง เพ่ือ
จัดล าดับการบริหารและสั่งการด้วย แบ่งงานชัดเจน ไม่ทับซ้อนตลอดจนมีการจัดล าดับชั้นของการใช้
อ านาจหน้าที่ เพื่อให้การท างานด าเนินไปอย่างราบรื่นโดยได้มีการการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งท าให้บุคลากร
เกิดความผูกพันจากการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน และเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ก่อให้เกิดความทุ่มเทในการท างานให้องค์การรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตามผล
การศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทร์ลภัส อรรถเธียรไชย (2557) ได้ศึกษาถึง ความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.59) 
  5.5.3 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส านักงาน
อัยการภาค 7 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
   (1) บุคลากรส านักงานอัยการภาค 7 ที ่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันใน
ส านักงานไม่แตกต่างกันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความผูกพันของบุคลากรต่อส านักงานอัยการภาค 7 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเพศเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนาฏ พิสิษฐบรรณกร (2557) 
ได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื ้นที่



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผกูพันของขา้ราชการฝ่ายอัยการ ในพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 7 สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 
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กรุงเทพมหานคร 22 ,เขตบางร ัก โดยผลการวิจ ัยพบว ่าบ ุคลากรส านักงานสรรพากรพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของนิตยา 
บ้านโก๋ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมโดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้า
ท่า กระทรวงคมนาคม เพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างจากเพศชาย 

(2) บุคลากรส านักงานอัยการภาค 7 ที ่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันใน
ส านักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า อายุไม่ใช่ตัวก าหนดหรือบ่งชี้ว่าบุคลากรที่มีอายุมา
กว่า จะมีความผูกพันมากกว่าหรือน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวี
นา     ทรงนุวัด (2558) ได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกสิกรไทยโดยผลการวิจัย
พบว่าพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ (2561) ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
   (3) บุคลากรส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
ผูกพันในส านักงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ นงนาฏ 
พิสิษฐบรรณกร (2557) ได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ,เขตบางรัก โดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกันและ
งานวิจัยของ นิตยา บ้านโก๋ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมโดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรภาครัฐที่มี
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

(4) บุคลากรส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันในส านักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนาฏ พิสิษฐ
บรรณกร (2557) ได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22,เขตบางรัก โดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีประเภทต าแหน่งต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกันอย่างไร
ก็ตามผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา ชมโคกกรวด (2553) โดยผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
   (5)  บุคลากรส านักงานอัยการภาค 7 ที่มีระดับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการแตกต่างกัน มีความผูกพันในส านักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิตยา บ้านโก๋ (2558) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาในการ



รุ่งทิพย์ แซ่ลี้ 
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ปฏิบัติงานที่ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามผลการศึกษานี ้ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีกมล ฟูเฟื่อง (2552) โดยผลการวิจัยพบว่าข้าราชการกรมวิชาการเกษตร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน 
  ปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งอธิบาย   
ได้ว่า บุคลากรของส านักงานอัยการภาค 7 มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์
ในการท างาน ในภาพรวมซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างความ
ผูกพันให้กับบุคลากรได้ จึงส่งผลให้บุคลากรในส านักงานอัยการภาค 7 มีความเต็มใจทุ่มเทเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร และมีความปรารถนาที่ได้อยู่ในองค์กรผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุมิตรา พรหมถาวร (2552) โดยผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การข้าราชการต ารวจสังกัดของกองบังคับการต ารวจจราจรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
  

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  6.6.1 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการภาค 7 ควรให้บุคลากรทุกต าแหน่ง 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่ออกมาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม 
  6.6.2 ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้อิสระในการท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการธุรการด้วยกัน เพ่ือสร้างความผูกในการปฏิบัติงาน 
  6.6.3 ควรมีการจัดการภายในส านักงานอัยการสูงสุด ในด้านลักษณะงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างความผูกพันแก่บุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุดที่มีคุณภาพให้
ปฏิบัติงานอยู่ต่อไป 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  6.2.1 ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความผูกพันทางด้านจิตใจแก่บุคลากร
ในส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอาจจัดรวมในส านักงานที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร  
  6.2.2 ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการในด้านต่าง ๆ 
    
  
 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผกูพันของขา้ราชการฝ่ายอัยการ ในพื้นที่ส านักงานอยัการภาค 7 สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 
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 6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จากความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง เพ่ือช่วยให้
บุคลากรที่มีความรู้ความ ความช านาญในงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานในได้อย่างยาวนาน และช่วยไม่ท าให้
งานเสียหาย และจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางส่งเสริมความผูกพันแก่บุคลากร กับส านักงาน
อัยการสูงสุดต่อไป 
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เลิศชัย เจนจิตกุลชาติ* 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่

ท างานในส านักงาน กรณีศึกษา อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้  1) 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่ม

ประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน เป็น

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 311 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรในวัย

ท างานที่ท างานในส านักานอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ

ทดสอบ t - test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมในการ

เลือกรับประทานอาหารของพนักงานในส านักงานที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติอนุมานเพื่อทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t - test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)    

มีค่านัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  

 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: lertchai.jen@stu.nida.ac.th 



เลิศชัย เจนจิตกุลชาต ิ

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

187 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมทางการตลาด ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) มีค่านัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร, พนักงานในวัยท างาน, ปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์, ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
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1. บทน า 

ในปัจจุบัน สภาพสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แหล่งพื้นที่ธุรกิจ

มีการขยายตัวไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงและมีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น ซึ่งการขยายตัวของสังคม และเศรษฐกิจ

นั้น มีผลต่อการด ารงชีวิตของกลุ่มประชากรในวัยท างาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสัมพันธ์ และมี

ช่วงเวลาด าเนินชีวิต ในสภาพแวดล้อมของสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดยกลุ่มประชากรในวัย

ท างานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจประเภทต่างๆ เป็นพนักงาน เป็นแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากร

หลักในการด าเนินธุรกิจทุกประเภท ทั้งยังเป็นผู้เข้ารับบริการ ผู้ซื้อ หรือกลุ่มลูกค้าให้กับกลุ่มธรุกิจใน

ประเภทที่ให้บริการหรือจ าหน่ายสินค้าปัจจัยพื้นฐาน กลุ่มประชากรในวัยท างานเป็นทั้งผู้ขับเคลื่อน

กระบวนการด าเนินธุรกิจ และเป็นผู้ที่ท าให้ธุรกิจหมุนเวียนด้วยการใช้จ่าย เข้ารับบริการในเวลา

เดียวกัน ถือเป็นประชากรกลุ่มหลักที่จะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน หากสภาพสังคมและเศรษฐกิจมี

ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป จากสัดส่วนจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบเทียบกับ

จ านวนประชากรทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรในวัยท างานมีจ านวนมากเพียงพอ ที่มีผลต่อ

สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นส านักงานอาคารสูง ได้มีส านักงานของกลุ่มธุรกิจหลาย

ประเภทด าเนินการอยู่ และมีกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในธุรกิจหลายหลายและมีจ านวน

มาก ถือว่าอาคารเป็นพื ้นที่ที ่น่าสนใจในการวางแผนด าเนินธุ รกิจบริการด้านอาหารให้กับกลุ่ม

ประชากรในวัยท างานที่อยู่ในส านักงาน การขยายธุรกิจร้านค้าในโครงการเพิ่มเติม การรองรับความ

ต้องการของกลุ่มประชากร เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกใน

การใช้ชีวิตประจ าวันของประชากร เป็นส่วนส าคัญส าหรับคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรในวัยท างาน

ในอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินธุรกิจ และเป็นผู้ที่ท าให้ธุรกิจหมุนเวียน

ด้วยการใช้จ่าย เข้ารับบริการในเวลาเดียวกัน 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่ม

ประชากรในวัยท างาน ในพื้นที่ท างานที่มีความหลากหลายทางด้านประเภทธุรกิจและบริการที่อาจ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ และมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลพฤติกรรมและแนวโน้มในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรดังกล่าว  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร

ของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทาน

อาหารของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน  

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในเลือกรับประทานอาหาร

ของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ดังต่อไปนี้   

 3.1 แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  

ศิร ิวรรณ เสร ีร ัตน ์ และคณะ (2538) ได ้ให ้ค  าจ  าก ัดความไว ้ ซ ึ ่งสามารถสร ุปได้ว่า 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของประชากรที่ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ซึ่งองค์ประกอบ เหล่านี้นิยมนามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญและ

เป็นสถิติท่ีวัดได้ ช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย 

อายุ หมายถึง อายุของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองความ

ต้องการในการบริโภคสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงมุ่งให้ความส าคัญตามกลุ่มอายุ

ตลาดที่เป็นเป้าหมาย 

เพศ หมายถึง ตัวแปรทางด้านเพศเป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งปัจจุบันมี

การเปลี่ยนไปแปลงไปจากเม่ือก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเพราะผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากข้ึน 

รายได้ การศึกษา และอาชีพ หมายถึง ตัวแปรที่ส าคัญต่อการก าหนดส่วนของตลาด เพราะ

รายได้เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า นอกจากนี้ อาจยังต้องมีปัจจัย

อ่ืนประกอบทั้งลักษณะการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา เป็นต้น 

สรุปคือในการก าหนดกลุ ่มประชากรเป้าหมาย เพื ่อใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการเลือก

รับประทานอาหารของพนักงานในส านักงานนั้น จึงควรมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หลายปัจจัย

ประกอบกัน ได้แก่ด้าน เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ เพื่อเป็นการก าหนดกรอบ

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประมวลผลได้ 

  
3.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  



การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวยัท างานที่ท างานในส านักงาน กรณีศึกษา อาคารภิรัชทาว
เวอร์ แอท ไบเทค 
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สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)ในการด าเนินธุรกิจ

ทุกประเภทจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานทางการตลาด 

จะมีปัจจัย 2 อย่าง คือ ปัจจัยภายในของกิจการ ( Internal factors) ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ

สามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ ซึ่งคือ ส่วนประสมการตลาด และปัจจัยภายนอก 

(External factors) คือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น

จึงต้องปรับปัจจัยภายในให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก เช่นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง คู่แข่งขันวัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ หมายถึง “ชุด

ของตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด ซึ่งบริษัทนามาผสมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าในตลาดเป้าหมาย” ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดว่า “4P’s” ประกอบไปด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กร หรือ

บุคคล จะท าหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า รูปแบบและสีสันของหีบห่อ ตัวสินค้า 

ขนาด รูปร่างของสินค้า ซึ่งผู้ผลิตจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ 

2) ราคา (Price) หมายถึง สิ่งก าหนดมูลค่าของสินค้าในรูปของเงินตรา ผู้บริโภคจะใช้ราคา

เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาถึงคุณภาพและคุณค่าของสินค้าที่เขาคาดว่าจะได้รับ ถ้าคุณค่าของสินค้า

สูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ราคาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ตัดสินใจซื้อ 

3) การจัดจ าหน่าย (Place) หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างหรือช่องทางใน

การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของ

ผู้บริโภค หากเกิดความไม่สะดวกในการซื้อ ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้ายี่ห้ออ่ืนได้ 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายเพ่ือ

สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ อาจเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) และ

การขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Non personal selling) 

 

4. ก      ค  มค   
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. จ านวนกลุ่มประชากรในวัยท างานที่เข้ามาท างานในส านักงานอาคารภิรัชทาวเวอร์แอด ไบ

เทคที่ส ารวจอ้างอิงจากตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนต่างๆ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจทั้งหมดจ านวน 311 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 3 

ส่วน ดังนี้ 

     ส่วนที่ 1  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะของประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ  ระดับการศึกษา และ ระดับรายได้ เป็นการแบบสอบถามที่มีรูปแบบตรวจสอบรายการ 

เลือกตอบได้ 1 ข้อ  

     ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวัย

ท างานที่ท างานในส านักงาน ประกอบไปด้วย มื้ออาหารที่รับประทานที่ท างานบ่อยที่สุด ประเภ ท

อาหารที่เลือกรับประทานในมื้ออาหารบ่อยที่สุด ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. รายได้ต่อเดือน 

5.

 

 

 

พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร

ของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างาน

ในส านักงาน กรณีศึกษา อาคารภิรัชทาว

เวอร์ แอท ไบเทค 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

6. ด้านผลิตภัณฑ์ 

7. ด้านราคา 

8. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

9. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวยัท างานที่ท างานในส านักงาน กรณีศึกษา อาคารภิรัชทาว
เวอร์ แอท ไบเทค 
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วิธีการเลือกซื้ออาหาร ลักษณะการซื้ออาหาร ค่าใช้จ่าย เป็นลักษณะค าถามแบบรายการตรวจสอบ มี

ค าถามเลือกตอบได้ข้อเดียว  

     ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

รับประทานอาหาร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว และเป็นค าถามปลายปิด 

3. ออกส ารวจโดยท าการวิจัยด้วยตัวเอง และส่งแบบส ารวจแบบออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง

โดย QR Code แบบสอบถามและสามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับมาได้จ านวน 311 ชุด  

4. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และด าเนินการน า

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t - test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

6. สรุปผลการวิจัย  

 1. ข ้อม ูลด ้านประชากรศาสตร ์ของกล ุ ่มประชากร  ภาพรวมของการศ ึกษาด ้าน

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 311 ตัวอย่าง เป็นเพศ

ชายจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 41 เพศหญิงจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และเพศ

ทางเลือกจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2  อายุของผ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 

31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่โสดหรือหย่าร้าง 

คิดเป็นร้อยละ 78  ระดับขั้นการศึกษาขั้นสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ      

79 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36   

2. พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากร จากการส ารวจพฤติกรรม

การเลือกรับประทานอาหารของกลุ ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงานส่วนใหญ่ มี

พฤติกรรมในรับประทานอาหารที่ท างานในมื้อกลางวัน ร้อยละ 95 พฤติกรรมในที่เลือกรับประทาน 

ประเภทจานเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 80 พฤติกรรมในที่เลือกรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า 1-3 คร้ง 
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ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51มีวิธีการเลือกซื้ออาหารในมื้ออาหาร คือ ซื้อและรับประทานที่ร้าน คิด

เป็นร้อยละ 61 และค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 51-70 บาทคิดเป็นร้อยละ 48 

3. ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มประชากร  จากการส ารวจ

ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มประชากรของพนักงานในส านักงานอาคารได้

น าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มาท าการส ารวจกลุ่มประชากร พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

     - ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จากการส ารวจกลุ่มประชากร พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นสูงสุดในเรื่องอาหารที่มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉลี่ย 4.68 เห็นด้วยมากที่สุด) 

     - ปัจจัยด้านราคา (Price) จากการส ารวจกลุ่มประชากร พบว่าค่าเฉลี ่ยระดับความ

คิดเห็นสูงสุดในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.64 เห็นด้วยมากที่สุด) 

     - ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จากการส ารวจกลุ ่มประชากร พบว่า

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดในเรื่องร้านอาหารมีความสะอาดและที่นั่งเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.37 

เห็นด้วยมากที่สุด) 

     - ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากการส ารวจกลุ่มประชากร พบว่า

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดในเรื่องร้านอาหารมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 

4.25เห็นด้วยมากที่สุด) 

     สรุปได้ว่า กลุ่มประชากรมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม

ในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน กรณีศึกษา 

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตามล าดับ 

4. ปัจจัยประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใน

การเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากร จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่ม

ประชากรโดยวิธีทางสถิติ สามารถจัดท าสรุปเป็นตารางความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง กับพฤติกรรมในการ

เลือกรับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน 

 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง กับ

พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัช

ทาวเวอร์ แอท ไบเทค โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือสถิติ F (F-

test) โดยมีค่านยัส าคัญ เท่ากับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 

มื้ออาหารที่

รับประทานบ่อย 

ประเภทอาหารที่

รับประทานซ ้า 

ความถี่ในการ

รับประทานอาหารซ ้า 

วิธีการเลือก

ซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายต่อมือ้

อาหาร 

1. เพศต่างกัน ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

2. อายุตา่งกัน ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

3. สถานภาพต่างกัน แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

4. ระดับการศึกษาต่างกัน แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง

กัน 

แตกต่างกัน 

5. รายได้ต่างกัน แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน แตกต่างกัน 
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ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง กับพฤติกรรม

ในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด 

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 

มื้ออาหารที่

รับประทานบ่อย 

ประเภทอาหารที่

รับประทานซ ้า 

ความถี่ในการ

รับประทานอาหารซ ้า 

วิธีการเลือก

ซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายต่อมือ้

อาหาร 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ไม่ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ 

2. ปัจจัยดา้นราคา ไม่ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ไม่ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ 

3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ไม่ส่งผลต่อ ไม่ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ไม่ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ 

4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ไม่ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ ส่งผลต่อ 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง กับพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงาน

อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) โดยมีค่านัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 

จากตารางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด จากการวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ สามารถสรุปสมมติฐานของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทาน

อาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค แตกต่างกัน 

ในเรื่อง ประเภทอาหารที่เลือกรับประทานในมื้ออาหาร ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิม

ซ ้า วิธีการเลือกซื้ออาหาร และค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้ออาหาร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทาน

อาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค แตกต่างกัน 

ในเรื่อง ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า วิธีการเลือกซื้ออาหาร และค่าใช้จ่ายในการ

รับประทานอาหารในแต่ละมื้ออาหาร 
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เวอร์ แอท ไบเทค 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทาน

อาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค แตกต่างกัน

ในเรื่อง มื้ออาหารที่รับประทาน ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า วิธีการเลือกซื้อ

อาหาร และค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้ออาหาร 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือก

รับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

แตกต่างกันในเรื่อง มื้ออาหารที่รับประทาน ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า วิธีการ

เลือกซื้ออาหาร และค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้ออาหาร 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือก

รับประทานอาหารของพนักงานในส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

แตกต่างกันในเรื่อง มื้ออาหารที่รับประทาน ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า และ

ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้ออาหาร 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของ

พนักงานในส านักงานอาคารสูง ด้านมื้ออาหารที่รับประทานที่ท างาน ด้านประเภทอาหารที่เลือก

รับประทานในมื้ออาหาร ด้านวิธีการเลือกซื้อในมื้ออาหาร  และด้านค่าใช้จ่ายในการับประทานอาหาร

ต่อมื้ออาหาร 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของ

พนักงานในส านักงานอาคารสูง ด้านประเภทอาหารที่เลือกรับประทานในมื้ออาหาร ด้านความถี่ใน

การรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า ด้านค่าใช้จ่ายในการับประทานอาหารต่อมื้ออาหาร 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในการเลือกรับประทานอาหารของ

พนักงานในส านักงานอาคารสูง ด้านความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทเดิมซ ้า ด้านค่าใช้จ่ายใน

การับประทานอาหารต่อมื้อ 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงาน

ในส านักงานอาคารสูง ด้านมื้ออาหารที่รับประทานที่ท างาน ด้านประเภทอาหารที่เลือกรับประทานใน

มื้ออาหารอาหาร ด้านวิธีการเลือกซื้อในมื้ออาหาร และด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารต่อมื้อ

อาหาร 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานใน
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ส านักงาน กรณีศึกษาส านักงานอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค แตกต่างกันในด้าน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของณฤดี ศิรฐานนท์ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารริมทางในยา่น

ถนนเยาวราชของผู้บริโภควัยท างาน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของ

ผู้บริโภคในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านมื้ออาหารที่มักรับประทาน ด้านช่วงวันที่มักไปรับประทาน ด้าน

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ด้านความถ่ีในการรับประทาน และด้านลักษณะการเลือกร้านที่รับประทาน 

การเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด สรุปได้ว่า กลุ่มประชากรมีความเห็น

ด้วยมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคา และส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่ม

ประชากรในวัยท างานที่ท างานในส านักงาน กรณีศึกษา อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค กลุ่ม

ประชากรมีความเห็นด้วยตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนัทธมน  เดชประภัสสร  (2558) 

ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค

โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง อินเทอร์เน็ต โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ปัจจัยด้าน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

และปัจจัยด้านตราผลิตภัณฑ์  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานที่

ท างานในส านักงาน เพ่ิมเติมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ที่สนใจควรค้นคว้าข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมพฤติกรรมที่หลากหลาย และพิจารณา

ในการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสนทนาแบบกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแจกแบบสอบถามท่ีมีรายละเอียดเฉพาะด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจด้านอาหาร สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ รวมถึงปัจจัยที่ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่

เกี ่ยวข้องและอาจส่งผลกับพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของพนักงานที่ท างานใน

ส านักงาน เพิ่มเติมในอนาคต เช่นสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้อง รวมถึง

นโยบายในการเยียวยา และสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ



การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มประชากรในวยัท างานที่ท างานในส านักงาน กรณีศึกษา อาคารภิรัชทาว
เวอร์ แอท ไบเทค 
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กลุ่มประชากรเป้าหมาย และท าให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

มากยิ่งขึ้น 

  



เลิศชัย เจนจิตกุลชาต ิ

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

199 

บรรณานุกรม 

กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ (2563). ปัจจัยที่ส่งผลติอการเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพในรูปแบบพร้อม

 ทานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เครือมาศ มีเกษม (2554). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างานในเขต 

กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ณฤดี ศิรฐานนท์ (2555). พฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของ

 ผู้บริโภควัยท างาน ในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นัทธมน เดชประภัสสร  (2558). ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

 อินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 

ศิริลักษณ์ สินธวาลัย (2533). ทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนไทยในตัวเมืองที่มีต่ออาหารว่าง.  

โภชนาการสาร. 21 (4): 101-103. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538) พฤติกรรมผู้บริโภค. พัฒนาศึกษา. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546) การบริหารการตลาดยุคใหม่ (ฉบับปรับปรุงปี 2546). 

สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร. พัฒนาศึกษา 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2563) จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตาม

 กลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 – 2563 

ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2563) ประกาศส านักทะเบียนกลาง 

 เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563  

Belch, G.E. and Belch, M.A. (1993). Introduction to Advertising and Promotion: An 

 Integrated Marketing Communications Perspective. 2nd Edition, Boston: Richard 

 D. Irwin. 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (1997) Marketing: An introduction. 4th Edition. Upper 

 Saddle River. NJ: Prentice-Hal 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. (2009). หลักการตลาดฉบับมาตรฐาน. แปลโดยวารุณี ตันติ

 วงศ์วาณิช. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis.3rd Ed. New York. Harper and 

 Row. Publications.



 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

200 

 
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต 

จัดตั้งเขตปลอดอากร 
 

 
วรกานต์ เมธานนท์ไพศาล* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื ่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ

ให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั ้งเขตปลอดอากร 2) เพื ่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพมี

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 13 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด

อากรจ านวน 7 ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจ านวน 6 ท่าน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ใช้กระบวนการวิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structure interview) ซ่ึง

ก าหนดลักษณะของข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยก าหนดหัวข้อค าถามตามประเด็น

ที ่ต้องการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา  (Content 

Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต

จัดตั้งเขตปลอดอากร มีประเด็นส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่  ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านระยะเวลา  

2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร พบว่า

ควรก าหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ควรพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน เพ่ือลด

ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสาร เพิ ่มสิ ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการและ

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการขอใบอนุญาตออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ  

 

ค าส าคัญ: ใบอนุญาต, เขตปลอดอากร, ประสิทธิภาพ  
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันที่สูงมากและมีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นส าคัญและอาศัยรายได้จาก

ต่างประเทศในการเติบโตอย่างมาก โดยประเทศไทยพึ่งพึงรายได้จากการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในแต่ละปีการส่งออก

สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก จากเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาการส่งออกของ

ประเทศไทยมีมูลค่ากว่า เจ็ดแสนล้านบาท นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ต้อง

อาศัยเงินลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุน

จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน โดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษี ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยต่อไป 

 กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรการส่งเสริม

การส่งออกทางด้านภาษีหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านเขตปลอดอากร 

ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า

ส าหรับสินค้าที่น าเข้ามาในเขตปลอดอากร รวมทั้งยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการน าสินค้าจาก

ต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร 

 การให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้ งเขตปลอดอากรจึงต้องมีความสะดวก รวดเร็ว 

ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม แก่ผู ้ประกอบการ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการและท าให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ ดังนั้น การศึกษาแนวทางการ

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือน าข้อมูลที่

ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร

ให้แก่ผู้ประกอบการให้ดียิ่งขึ้น 

 

2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขต

ปลอดอากร 

 2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้ง

เขตปลอดอากร 
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3. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวจิัย 

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

      จอห์น ดี.มิลเล็ท (Millet, 1954, p. 4 อ้างถึงใน นันทพร อารมณ์ชื่น, 2558) ได้ให้นิยาม

ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน ซึ่งมีลักษณะที่

ส าคัญ 5 ประการ คือ 

      1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) หมายถึง การบริหารงานที่มี

ฐานที่ว่าทุกคนเกิดมาล้วนเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ

ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ

ให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

      2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริการที่ต้อง

ค านึงถึงความตรงเวลาและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติงานจะถือว่าไม่มีประสิทธิผล ถ้าไม่มี

การให้บริการที่ตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

      3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี

ลักษณะ จ านวนการให้บริการสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม ว่าด้วยความเสมอภาคหรือการตรง

เวลาจะไม่มีความหมาย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ให้บริการสร้างความไม่

ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้มารับบริการ 

      4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการที่เป็นไป 

อย่างสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่เพียงความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่

ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ และควรมีการจัดอบรมเพื่อซักซ้อมความพร้อมความ

เข้าใจอยู่เสมอ เช่น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือพยาบาล เป็นต้น 

      5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการที่มีการ 

ปรับปรุงคุณภาพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการให้มีความเหมาะสมกระชับ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

สรุปได้ว่าการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการให้บริการที่เท่าเทียมกัน การให้บริการอย่าง

รวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมพร้อมที ่จะ

ให้บริการการให้บริการอย่างก้าวหน้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ 

      Max Weber (1966) ได้ให้ความเห ็นว่า การให้บริการที ่ม ีประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การให้โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือที่เรียกว่า “Fine Ira Era Et 
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Studio” กล่าวคือ การให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์และไม่ มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ แต่ทุกคนจะต้อง

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในสภาพที่เหมือนกัน 

      อมร รักษาสัตย์ (2546, หน้า 54) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นมาตรอีก

อย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการได้เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สัก  แต่ว่าท าให้

เสร็จ ๆ ไปแต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน หลักการให้บริการประชาชน

ภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

      1. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือ การให้บริการอยู่ในสถานที่

เดียวกันทั้งหมดทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และต้องให้บริการแล้วเสร็จเพียง

ครั้งเดียว โดยผู้มาติดต่อใช้เวลาน้อย และเกิดความพึงพอใจ 

      2. การให้บริการแบบอัตโนมัติ (Automatic Service) เป็นการให้บริการโดยใช้เครื่องมือ

ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เพียงพอ จนท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคน โดย

จะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน ถึงข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการต่างๆ 

ส าหรับลักษณะของการบริการที่ดีจะท าให้ประทับใจประชาชน นอกจากตัวเจ้าหน้าที่จะมีคุณสมบัติที่

ดีแล้วบริการที่ให้กับประชาชนจะต้องเป็นบริการที่ดีด้วย 

 3.2 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

      Hood (1991, อ้างถึงใน กริช เทียมสุวรรณ, 2560) อธิบายว่า การเกิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า" NPM" ระยะกว่า 15 ปีที่ผ่านมาเป็นแนวโน้มการบริหารภาครัฐระหว่าง

ประเทศท่ีโดดเด่นที่สุดแนวโน้มหนึ่ง ค าว่า NPM เหมือนความหมายทางการบริหารส่วนใหญ่ที่เป็นค า

หลวมๆ หมายถึงชุดของหลักการกว้างๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายการปฏิรูประบบราชการ

ของประเทศหลายประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 

for Economic Cooperation and Development) ตั ้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา แม้

นิยามยาก แต่ NPM กระตุ้นให้ข้าราชการมีอารมณ์รุนแรงและหลากหลายฝ่ายหนึ่งเห็นว่า NPM เป็น

หนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความล้มเหลวและล้มละลายของการจัดการภาครัฐเดิม ขณะที่อีกฝ่ายไม่

ต้องการ เพราะเห็นว่า NPM ท าลายจริยธรรมและวัฒนธรรมการท างานของข้าราชการที่พัฒนามาก

ว่าร้อยปี 

      ความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การน าแนวคิดของภาคธุรกิจมาใช้ในการ

บริหารงานภาครัฐ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองทางรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งส าคัญ โดยหัน

มาเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ มองประชาชนในฐานะลูกค้า (Client or Customer) ด้วยเหตุที่การ

บริหารงานภาครัฐในลักษณะดั้งเดิมไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน คือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ล่าช้าในการปฏิบัติงาน (Red Tape) เกิดการผูกขาด รัฐมีอ านาจในการตัดสินใจและด าเนินการแต่

เพียงผู ้เดียว มีการทุจริต คอรัปชั ่น รวมถึงใช้งบประมาณอย่างสิ ้นเปลือง ตลอดจนมีการขยาย

หน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนมาก ด้วยการบริหารงานภาครัฐ ที่ไม่ตอบสนองดังกล่าวได้น าไปสู่การน า

แนวคิดแบบตลาด (Market Model) และผู้ประกอบการมาใช้แทนที่แนวคิดเดิม (Peter, 1996, อ้าง

ถึงใน ชมภูนุช หุ่นนาค, 2560) 

      Hood (1991, อ้างถึงใน ชมภูนุช หุ่นนาค, 2560) ได้ให้องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนว

ใหม่ไว้ ดังนี้ 

      1. การให้ผู้จัดการมืออาชีพเป็นผู้ด าเนินงาน กล่าวคือ มีการระบุบุคคลที่จะท าหน้าที่  

ตัดสินใจในองค์การอย่างชัดเจน ประกอบกับให้ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการมีความเป็นอิสระในการ

ด าเนินงานอย่างเหมาะสม หรือเรียกได้ว่า ให้ผู้จัดการมืออาชีพเป็นผู้ด าเนินงานในภาครัฐ เพ่ือสามารถ

หาผู้รับผิดชอบที่แท้จริงเมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลของงานในลักษณะใด  ลักษณะ

หนึ่งขึ้น 

      2. ความชัดเจนของตัวชี้วัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับ การ

นิยามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของความส าเร็จที่ชัดเจน เพื่อมีทิศทางในการด าเนินงานให้  

เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ซึ่งมักจะก าหนดเป็นเชิงปริมาณ  

      3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับผลส าเร็จของภารกิจมากกว่าการเน้นที่

กระบวนการ ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัลสัมพันธ์กับการวัดผลการปฏิบัติงาน  

      4. การแบ่งแยกหน่วยงาน หมายถึง การแบ่งหน่วยงานของรัฐให้เป็นหน่วยย่อยใน

ลักษณะบริษัทตามประเภทของการผลิต เพื่อแบ่งแยกหน่วยผลิตและหน่วยบริการออกจากกัน และ

เน้นการกระจายอ านาจในเรื่องงบประมาณ รวมถึงด าเนินงานแบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน แทนที่

รูปแบบเดิมที่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาในแนวตั้ง ตลอดจนมีการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นๆ เข้ามา

ช่วยด าเนินการ  

      5. การให้ความส าคัญกับการแข่งขัน โดยด าเนินการในลักษณะการท าสัญญา การประมูล  

เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

      6. การใช้รูปแบบการจัดการจากภาคเอกชน กล่าวคือ การน ารูปแบบการจัดการของ  

ภาคเอกชนมาปรับใช้ในภาครัฐ และเปลี่ยนมุมมองใหม่จากการให้บริการภาครัฐในลักษณะกองทัพ มา

เป็นการจัดการที่อาศัยความยืดหยุ่นในการจ้างงาน ประกอบกับจูงใจด้วยการให้รางวัล และ มีการ

ประชาสัมพันธ์ โฆษณามากข้ึน  



วรกานต์ เมธานนท์ไพศาล 
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      7. การใช้ทรัพยากรอย่างก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หมายถึง ความประหยัด และ  

ความมีวินัยในการใช้ทรัพยากร รวมถึงมีการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรที่น้อยลง แต่ได้ผลงานมากขึ้น 

 3.3 แนวคิดภาระทางการบริหาร (Administrative Burden) 

      ตารางที่ 1 รายละเอียดและตัวอย่างของภาระทางการบริหารแต่ละประเภท 

ประเภทของการบริหาร รายละเอียดและตัวอย่าง 

ต้นทุนการเรียนรู้ 
(Learning Cost) 

การลงทุนลงแรงและการใช้เวลาส าหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือ
มาตรการตามนโยบาย เพื่อให้ทราบว่าตนเองเข้าข่ายหรือมีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวหรือไม่ และศึกษาว่าการเข้าไป
รับบริการตามสิทธิด ังกล่าวจะต้องใช้เอกสารหลักฐานและผ่าน
กระบวนการขั้นตอน ณ ที่ใด อย่างไร และเวลาใด 

ต้นทุนการปฏิบัติตาม 
นโยบาย (Compliance 
Cost) 
 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง การสมัครรับสิทธิหรือขอรับบริการ การ
รอคอยเข้ารับบริการหรือรอการพิจารณาของหน่วยงาน การพูดคุย
สอบถามและการจัดการรับมือกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้อ านาจดุลย
พินิจในการชะลอกระบวนการให้ล่าช้า ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือแม้แต่
ปฏ ิเสธส ิทธ ิการร ับบร ิการ (bureaucratic disentitlement) เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่บุคคลอาจต้องจ่ายให้นายหน้าด าเนินการขอเอกสารขอวีซ่า
แทน เป็นต้น 

ต้นทุนทางจิตวิทยา 
(Psychological cost) 

ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการสูญเสียทางจิตใจ (stigma) การสูญเสียเกียรติ
และการนับถือตนเอง (self-esteem) การถูกเจ้าหน้าที่สอบถามหรือ
ตรวจสอบจนล ้วงล  ้ าความเป ็นส ่วนต ัวอย ่ างมาก ( intrusive 
administrative supervision) ซึ ่งส่งผลเกิดความรู ้สึกในทางลบต่อ
บริการ บ่อยครั้งต้นทุนประเภทนี้ ท าให้ประชาชนจ านวนมากล้มเลิก
ความตั้งใจที่จะเข้าขอรับบริการไป (drop out) 

ที่มา: (Burden et al., 2012; Herd et al., 2013; Herd & Moynihan, 2019 อ้างถึงในภาวิณี, 

2564) 

 3.4 แนวคิดเกี่ยวกับเขตปลอดอากร 

      เขตปลอดอากร เป็นเขตพื้นที ่ที่ก าหนดไว้ เพื ่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการ

ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย (กรมศุลกากร, 2560) 
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      เขตปลอดอากร เป็นมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการสนับสนุนการค้า

ระหว่างประเทศประการหนึ่ง จากจ านวนมาตรการทางภาษีอากรที่ประเทศไทยใช้เป็นเครื่องมือใน

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 มาตรการ ได้แก่ เขตปลอดอากร 

คลังสินค้าทัณฑ์บน การคืนอากร การชดเชยค่าภาษีอากร เขตประกอบการเสรี และการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI)  

      หลักการของเขตปลอดอากร 

      สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (2541, หน้า 21) ได้กล่าวถึงหลักการของเขตปลอดอากรรายละเอียด

ดังนี้ 

      เขตปลอดอากร (Custom Free Zone) หมายถึง ดินแดนส่วนหนึ่งในราชอาณาจักรซึ่ง

เสมือนว่าอยู่นอกเขตทางศุลกากร (Customs Territory) และไม่อยู่ในความควบคุมทางศุลกากร

ตามปกติ (Usual Customs Control) การให้ถือว่าเขตปลอดอากรอยู่นอกอาณาเขตทางศุลกากรนั้น 

หมายถึง เป็นอาณาเขตที่ปลอดจากภาระภาษีอากร (Customs Duties and Taxes) กล่าวคือ ของที่

น าเข้าไปในอาณาเขตดังกล่าวจะถือเสมือนว่ายังมิได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรและของที่ออกมาจาก

อาณาเขตดังกล่าวจะถือเสมือนว่าออกจากนอกอาณาเขตศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร 

 3.5 กรอบแนวคิด 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

1.ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 

2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา 

3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหนา้ 

ภาระทางการบริหาร 

1.ต้นทุนการเรยีนรู ้

2.ต้นทุนการปฏิบตัิตามนโยบาย 

3.ต้นทุนทางจิตวิทยา 

การพัฒนาการให้บริการ 

1.ด้านหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4. ด้านระยะเวลา 

5.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 3.6 ระเบียบวิธีวิจัย 

      งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต

จัดตั้งเขตปลอดอากร โดยศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

ด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การให้บริการ ด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการออก

ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรจ านวน 6 ท่าน และผู้ประกอบการที่มาใช้บริการขอใบอนุญาตจัดตั้ง

เขตปลอดอากรจ านวน 7 ท่าน รวมทั้งศึกษาเอกสารทางวิชาการ กฎหมาย บทความรายงาน หรือ

บันทึกประชุม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิเรียบเรียงเพื่อค้นหา

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

 

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

มีประเด็นส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

      4.1.1 ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

      จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง 

เขตปลอดอากรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั ้งเขตปลอดอากร เนื ่องจาก

หลักเกณฑ์มีจ านวนมาก ท าให้การด าเนินการมีความยุ่งยาก ขาดความคล่องตัว ต้องใช้เงินทุนสูงใน

การปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรบางข้อล้าสมัยไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ไม่กระตุ้นให้เกิดการลงทุน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางข้อ มีความก ากวม และช่องโหว่ในบางเรื่องท า

ให้เข้าใจเงื่อนไขผิด 

      ผู ้ประกอบการคนที่ 1 แสดงความเห็นว่า “ธุรกิจมีการเปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา 

หลักเกณฑ์บางข้อไม่เอ้ือต่อการลงทุน เช่น จ านวนพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจัดตั้งเขตพาณิช

ยกรรมที่ต้องมี 50 ไร่ ทุกวันนี้ที่ดินผืนใหญ่ เหลือน้อยมาก และราคาที่ดินสูง ยากท่ีจะหาที่ดินผืนใหญ่

ใกล้ท่าเรือ สนามบิน ได้ตามเกณฑ์” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 2 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีความก ากวม และ

ช่องโหว่ในบางเรื่อง บางครั้งท าให้เข้าใจเงื่อนไขผิด เสียเวลาในการท าความเข้าใจ ต้องให้เจ้าหน้าที่

อธิบาย” 
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      ผู้ประกอบการคนที่ 3 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีจ านวนมาก ต้อง

เสียเวลาเรียนรู้ท าความเข้าใจ ขาดความคล่องตัว ยากในการปฏิบัติได้ครบตามประกาศ ควรตัด

หลักเกณฑ์บางข้อออกเพ่ือความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ” 

      ผู้ประกอบการคนท่ี 4 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์ล้าสมัยไม่ทันต่อการน าเข้า ส่งออก 

ที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศ ควรตั้งหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น ” 

      จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขต

ปลอดอากร มีความเหมาะสม ชัดเจน ครอบคลุมคุณสมบัติที่ส าคัญ 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 4 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขชัดเจน ตรงประเด็น เป็น

มาตรฐานในการให้บริการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลย

พินิจที่แตกต่างกัน ของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 5 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ท าให้เจตนารมณ์ของการ

อนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 6 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีความเหมาะสม มีการ

จ าแนกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแต่ละประเภทกิจการไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่น” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 4 แสดงความเห็นว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีความละเอียด เข้าใจง่าย 

ครอบคลุมทุกคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ขอรับใบอนุญาต” 

      จากข้อมูลทั้งหมดของ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ไม่สอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร แต่เจ้าหน้าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขมีความเหมาะสมแล้ว 

      4.1.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

      จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนเป็นปัญหา

และอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก การขอใบอนุญาตมีหลายขั้นตอน 

และใช้ระยะเวลานาน ท าให้ไม่สะดวกในการด าเนินการ และเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการขอ

ใบอนุญาต 

      ผู้ประกอบการคนที่ 2 แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนการด าเนินการกว่าจะได้ใบอนุญาต

เยอะและช้ามาก คิดว่าน่าจะมีกรอบเวลาที่ละเอียดและค่อนข้างชัดเจนมากกว่านี้” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 3 แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนไม่สะดวก ต้องติดต่อหลายฝ่าย ทั้ง

เจ้าหน้าที่หน้างาน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง” 



วรกานต์ เมธานนท์ไพศาล 
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      ผู้ประกอบการคนที่ 4 แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนไม่ชัดเจน ได้ใบอนุญาตช้า ควรมี

ช่องทางยื่นค าขออนุญาตหลายๆทาง เช่นทางออนไลน์ น าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่บริษัทที่มาติดต่อ” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 5 แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนเยอะ ล่าช้า ควรปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการในการอนุญาตให้ตอบสนองต่อการท าธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 6 แสดงความเห็นว่า “กว่าจะได้ใบอนุญาต ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปกลับระหว่างกรมศุลและบริษัทหลายรอบ เพราะบริษัทอยู่ที่ชลบุรี ต้องเดินทางจากชลบุรี

มาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีกรุงเทพฯ บ่อยครั้ง ถ้าลดขั้นตอนและงานด้านเอกสารออกไปจะเป็นประโยชน์แก่

บริษัท” 

      จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนเป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขต

ปลอดอากรมีความซับซ้อน ยุ่งยาก ต้องมีการประสานงานกันหลายฝ่าย และทุกขั้นตอนต้องท าเป็น

หนังสือในการติดต่อเรื่อง ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกันที่รวดเร็ว จึงท าให้ล่าช้า บางขั้นตอนสามารถตัด

ออกไปได้โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 1 แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

ค่อนข้างซับซ้อน ใช้เวลาค่อนข้างนาน เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการออกอนุญาตจึงจ าเป็นต้องมีการ

ตรวจอย่างละเอียดทั้งไปตรวจทางกายภาพสถานที่จัดตั้งเขต และตรวจเอกสารอนุญาตตามกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ความเห็นชอบด้วย จึงต้องรอความเห็นจากฝ่าย

อ่ืนๆท าให้ใช้เวลานานในการพิจารณาหลายเดือน” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 2 แสดงความเห็นว่า “การออกใบอนุญาตต้องประสานงานหลายฝ่าย 

ต้องท าหนังสือติดต่อเรื่องกัน ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกันที่รวดเร็ว ต้องรอการตอบกลับเป็นหนังสือ

จากฝ่ายอื่นๆ ผ่านธุรการของแต่ละฝ่าย ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหลายคน ท าให้เกิด

ความยุ่งยากถ้ามีเอกสารผิด ก็ต้องมาเริ่มต้นเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณากันใหม่” 

      เจ้าหน้าที ่คนที่ 3 แสดงความเห็นว่า “ขั ้นตอนบางขั้นตอนซ ้าซ้ อน สามารถลดบาง

ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ควรมีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีมาลดขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องเอกสารควรมี

ฐานข้อมูลใช้ร่วมกันของทั้งกรมฯ เพ่ือจะได้ไม่ต้องส่งเรื่องถามกันไปมา ” 

      จากข้อมูลทั้งหมดของ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า กระบวนการ/ขั้นตอน 

เป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

      4.1.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
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      จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหา

และอุปสรรค ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อ

การให้บริการและมีผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีต้องการติดต่อ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ อีกท้ังเจ้าหน้าที่แต่ละ

ท่าน มีดุลยพินิจในการตรวจเอกสารที่แตกต่างกัน  

      ผู้ประกอบการคนที่ 3 แสดงความเห็นว่า “การบริการของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดี 

แต่เข้าใจว่าจ านวนเจ้าหน้าที่ เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อหรือยื่นเรื่องมีจ านวน

เยอะกว่ามาก จึงท าให้การด าเนินการต่างๆ จึงค่อนข้างใช้เวลา ” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 5 แสดงความเห็นว่า “ติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก อาจเพราะสถานการณ์  

COVID-19 เจ้าหน้าที่ท างานแบบ WORK FROM HOME ท าให้เมื่อต้องการปรึกษาต้องโทรหลายครั้ง

กว่าจะติดต่อได้ ” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 6 แสดงความเห็นว่า “เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีดุลยพินิจ ความเห็น

แตกต่างกัน ตอนมายื่นแฟ้มครั้งแรกเจ้าหน้าที่คนแรกตรวจให้ท าอีกอย่าง พอมายื่นอีกรอบคนที่สอง

ให้ท าอีกอย่าง ท าให้เสียเวลากลับไป กลับมา แก้ไขเอกสาร” 

      จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหา

และอุปสรรค ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ไม่สัมพันธ์

กับปริมาณงานที่มีจ านวนมาก และการโยกย้ายบ่อยท าให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในงานเขตปลอดอากรไม่มากพอ จึงท าให้การให้บริการแก่ผู้ประกอบการไม่

มีประสิทธิภาพได้ 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 1 แสดงความเห็นว่า “ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน รวมถึงจ านวนเจ้าหน้าที่ที ่ให้บริการไม่เพียงพอต่อ

ปริมาณของผู้ขอรับบริการ” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 2 แสดงความเห็นว่า “เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่สัมพันธ์กับจ านวนงาน ท าให้

การท างานอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องรับผิดชอบหากเกิด

ข้อผิดพลาด” 

      เจ้าหน้าที ่คนที ่ 3 แสดงความเห็นว่า “มีการแต่งตั ้ง โยกย้ายเจ้าหน้าที ่บ่อย ท าให้

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงาน ขาดความรู้ที่เพียงพอในการให้ค าปรึกษาแก่

ผู้ประกอบการ” 

      จากข้อมูลทั้งหมดของ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน โดยผู ้ประกอบการส่วนใหญ่และเจ้าหน้าที ่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การให้บริ การของ

เจ้าหน้าที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 



วรกานต์ เมธานนท์ไพศาล 
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      4.1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

      จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัญหาและ

อุปสรรค ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก สิ่งอ านวยความสะดวกมีจ านวนน้อย ไม่

เพียงพอต่อผู้ประกอบการที่มาติดต่อ เช่น ที่จอดรถ รวมทั้งควรมีระบบยื่นค าขอใบอนุญาตออนไลน์ 

และระบบติดตามสถานะการด าเนินการของใบอนุญาตว่าอยู่ในขั้นตอนใด 

      ผู้ประกอบการคนที่ 1 แสดงความเห็นว่า “สถานที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อย แต่

ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเท่าที่ควร ที่จอดรถหายากมาก” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 3 แสดงความเห็นว่า “ปัจจุบันยังไม่มีช่องทางติดต่อออนไลน์ หรือยื่นค า

ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรออนไลน์ จึงต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ ท าให้บางครั้งไม่สะดวกในการ

ติดต่อ”ผู้ประกอบการคนที่ 4 แสดงความเห็นว่า “ต้องเตรียมเอกสารจ านวนมากมายื่น ควรเป็น

Paperless ลดการใช้กระดาษเต็มรูปแบบ” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 7 แสดงความเห็นว่า “ไม่มีระบบอัพเดตสถานะการอนุญาต ท า ให้

ต้องคอยโทรถามเจ้าหน้าที่” 

      จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัญหาและ

อุปสรรค ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก สิ่งอ านวยความสะดวกยังมีไม่เพียงพอ

ต่อจ านวนผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการ ยังไม่มีระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ช่วยลดขั้นตอนการออก

ใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 3 แสดงความเห็นว่า “สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านระบบงานยังไม่มี

โปรแกรมมาช่วยลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาต ท าให้การท างานซ ้าซ้อน

และใช้ระยะเวลา” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 4 แสดงความเห็นว่า “มีโทรศัพท์ของฝ่ายเครื่องเดียวที่สามารถโทรออก

ภายนอกได้ โทรศัพท์ประจ าโต๊ะเจ้าหน้าที่โทรออกได้เฉพาะเบอร์ภายในหน่วยงาน ไม่สามารถโทร

ออกเบอร์ภายนอกได้ ท าให้เมื่อต้องการติดต่อผู้ประกอบการต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัว” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 6 แสดงความเห็นว่า “ควรปรับปรุงให้ใบอนุญาตสามารถแสดงทาง

ออนไลน์ได้ด้วย ควรเพิ่มอุปกรณ์และสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนผู้ประกอบการที่มา

ติดต่อ” 

      จากข้อมูลทั้งหมดของ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกเป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

      4.1.5 ด้านระยะเวลา 



การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 
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นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

212 

      จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่า ระยะเวลาเป็นปัญหาและอุปสรรค 

ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร โดยตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตใช้เวลา

ประมาณ 2 เดือน การด าเนินการถึงแล้วเสร็จ เพราะต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกตามระเบียบราชการ และ

เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีน้อย จึงท าให้ได้รับบริการที่ล่าช้า 

      ผู้ประกอบการคนที่ 1 แสดงความเห็นว่า “ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้ใบอนุญาต

ประมาณ 2 เดือน อาจเป็นเพราะเอกสารผิดพลาดท าให้ต้องแก้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 2 แสดงความเห็นว่า “ระยะเวลาเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค สั่งสินค้า

มาถึงที่ท่าแล้วแต่ยังไม่ได้ใบอนุญาตก็ไม่สามารถเอาเข้าเขตปลอดอากรได้ ต้องเสียค่าฝากวางสิ้นค้าที่หน้า

ท่า เพราะตอนแรกแพลนว่าน่าจะได้ใบอนุญาตไม่นาน จึงสั่งสินค้ามาล่วงหน้า” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 4 แสดงความเห็นว่า “การด าเนินการล่าช้า ควรจะลดระเบียบหรือ

ขั้นตอนให้รวดเร็วเพ่ือส่งเสริมการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ” 

      ผู้ประกอบการคนที่ 7 แสดงความเห็นว่า “การอนุญาตช้า แต่ก็เข้าใจในระบบราชการ 

พิธีการเยอะ คนน้อย ถ้าปรับปรุงได้จะดีต่อการท าธุรกิจ ” 

      จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ระยะเวลาเป็นปัญหาและอุปสรรค ในการ

ออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เนื่องจาก การออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร มีหลาย

ขั้นตอน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะจึงต้องใช้เวลาตรวจอย่างละเอียด และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี

จ านวนน้อยไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานจึงท าให้งานล่าช้า  

      เจ้าหน้าที่คนที่ 1 แสดงความเห็นว่า “การออกใบอนุญาตใช้เวลามาก เพราะเอกสาร

เยอะจึงต้องมีการตรวจอย่างละเอียด และต้องผ่านผู้บังคับบัญชาหลายท่าน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาต

จากกฎหมายอื่นด้วย จึงท าให้รอกันไปมา ” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 2 แสดงความเห็นว่า “เนื่องจากปริมาณงานที่เยอะเมื่อเทียบกับจ านวน

เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ จึงท าให้การบริการล่าช้า” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 5 แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนของทางราชการมีจ านวนมาก บางสิ่งก็ไม่

จ าเป็นแต่ก็ต้องท าอยู่เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท าให้การด าเนินการล่าช้า” 

      เจ้าหน้าที่คนที่ 6 แสดงความเห็นว่า “การอนุญาตต้องรอเอกสารตอบกลับจากหลายฝ่าย

ว่ามีความเห็นเช่นไร แล้วจึงสามารถเสนอเรื่องขอใบอนุญาตได้ ท าให้งานช้า” 

      จากข้อมูลทั้งหมดของ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ด้านระยะเวลาเป็นปัญหา

และอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 



วรกานต์ เมธานนท์ไพศาล 
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 4.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด

อากร มีดังต่อไปนี้ 

      4.2.1 ควรก าหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้มี

ความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน ยืดหยุ่นต่อการด าเนินธุรกิจ เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุน

ผู้ประกอบการในประเทศ ให้สามารถด าเนินธุรกิจแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกได้มีประสิทธิภาพ  

      4.2.2 ควรพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน คลังข้อมูลออนไลน์ ที่เจ้าหน้าที่ทุก

ส่วนงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้

เอกสาร 

      4.2.3 ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้สัมพันธ์กับปริมาณงาน ให้เพียงพอต่อ

ผู้ประกอบการ และจัดอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้มีทักษะ ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานมากยิ่งขึ้น 

      4.2.4 ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ 

      4.2.5 ควรมีช่องทางการขอใบอนุญาตออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้ผู้ประกอบการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ิมความรวดเร็วในการยื่นค าขอฯ 

 

5. อภิปรายผล 
 การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

 ผลการศึกษาที่ได้สามารถน ามาอภิปรายให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาที่

เกี่ยวข้องได้ ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตปลอดอากร 

      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นปัญหา

และอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะหลักเกณฑ์บางข้อไม่

ชัดเจน มีความก ากวม และล้าสมัยไม่ทันต่อสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน ต้องใช้เงินทุน

สูงในการปฏิบัติตาม ท าให้ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ภาวิณี ช่่วยประคอง (2564) ซึ่งได้ศึกษา เรื่อง ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง?: ภาระทางการบริหารจาก

การลงทะเบียนโครงการเราชนะส าหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน พบว่า ประชาชนต้องแบก

รับภาระทางการบริหารทั้งต้นทุนการเรียนรู้ และต้นทุนการปฏิบัติตามนโยบาย ในส่วนของเจ้าหนา้ที่

ผู้ให้บริการนั้น เห็นว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีความเหมาะสมดีแล้ว เป็นหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

เพื่อลดปัญหาจากการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ให้มีความเท่าเทียมกันในการพิจารณาอนุญาต 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเล็ท (Millet, 1954, p. 4 อ้างถึงใน นันทพร อารมณ์ชื่น, 2558) กล่าวว่า 

การบริหารงานที่มีฐานที่ว่าทุกคนเกิดมาล้วนเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีด

กันในการให้บริการประชาชน 

 5.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า กระบวนการ/

ขั้นตอน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ

ขั้นตอนซ ้าซ้อน ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี ช่่วยประคอง (2564) ซึ่งได้

ศึกษา เรื ่อง ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง?: ภาระทางการบริหารจากการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

ส าหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กล่าวว่า หลังจากที่หน่วยงานได้น านโยบายมาปฏิบัติหรือเปิ ด

ให้บริการแล้ว ประชาชนที่ขอรับบริการอาจแบกรับต้นทุนจากภาระทางการบริหารทั้งในประเภท 

รูปแบบ ระยะเวลา และระดับที่แตกต่างไปจากภาระทางการบริหารที่หน่วยงานได้วางแผนและ

ออกแบบไว้แต่แรก  

 5.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ

เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการโยกย้ายบ่อยท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเล็ท (Millet, 1954, p. 4 อ้างถึงใน นันท

พร อารมณ์ชื่น, 2558) กล่าวว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา เกิดขึ้นจากจ านวนการให้บริการที่

เพียงพอ ดังนั้น จ านวนเจ้าหน้าผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งบ่งชี้คุณภาพการให้บริการ  

 5.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวกเป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะไม่

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่จอดรถและกรอกเอกสารยังไม่

เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สมพนธกุล (2563) ซึ่งได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service : กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคม พบว่า ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมนั้นใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงไม่อาจรองรับรูปแบบของข้อมูลที่มีความ

หลากหลายและชับซ้อนขึ้น รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ซอฟท์ แวร์ และ

ระบบฐานข้อมูล ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเพียงพอทันสมัย สะดวกใช้งาน และปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ 

 5.5 ด้านระยะเวลา 
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      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ระยะเวลา

เป็นปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระเบียบ

ขั้นตอนการท างานในการพิจารณาออกใบอนุญาตซ ้าซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เปมิกา รุณ

ปักษ์ (2563) ซึ่งได้ศึกษา การปรับเปลี่ยนการท างานขององค์กรภาครัฐสู่การเป็นองค์กรที่มีความ

ยืดหยุ่นและพร้อมเปลี่ยนแปลง (Agile Organization) กรณีศึกษา กรมสรรพากร พบว่า ข้อจ ากัดของ

กฎหมายและกฎระเบียบที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและการยึดสายการบังคับ

บัญชาตามล าดับขั้น การเน้นการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจในการสั่งการ การตัดสินใจ และการ

บริหารจัดการต่าง ๆ ไว้ที่ผู้บริหารสูงสุดหรือการบริหารราชการส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน

การอ านวยความสะดวกต่อประชาชน การเน้นงานด้านเอกสารและมีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่

เคร่งครัด ท าให้เกิดความใหญ่โต ซับซ้อน มีพิธีการ (Red Tape) ล่าช้าและเกิดความไร้ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

 

6. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 1. ควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย อ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ 

 2. ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้แก่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ 

 3. ควรมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องในการออกใบอนุญาตจัดตั้ง 

เขตปลอดอากร เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 6.1 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

      - การออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น นโยบาย

ของผู้บริหาร กฎระเบียบของกรมศุลกากร กฎเกณฑ์ทางการค้า เป็นต้น ส่งผลให้งานวิจัยนี้อาจไม่

ครอบคลุมไปถึงการออกใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรในอนาคต 

      - เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่จ ากัด และการจัดเก็บข้อมูล

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลท าให้ข้อมูลที่เก็บ

ได้จากกลุ่มตัวอย่างไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร 
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 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

      การท าวิจัยควรมีการเปรียบเทียบการออกใบอนุญาตในเรื่องอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงแต่ละหน่วยงานของภาครัฐว่ามีปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพอย่างไร เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด 
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วรยศ สังขทรัพย์* 
บทคัดย่อ 

 แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์การในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการก็คือ GRC (Governance, Risk Management, Compliance) ที่นิยมใน

ระดับสากลที่พัฒนาโดย OCEG (Open Compliance and Ethics Group) โดยเป็นบูรณาการการ

ด าเนินงาน ทั้งในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (G: Governance), การบริหารจัดการความเสี่ยง (R: 

Risk Management) และการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C: Compliance) ที่นับว่าเป็น

ความท้าทายของทุกองค์การในปัจจุบัน  

 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้เลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) 

หรือ กฟภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่การให้บริการ และจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีความซับซ้อนอย่างมากในการจัดการ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาว่าในปี 2564 กฟภ. การ

ด าเนินงาน ปัญหาและอปุสรรคในการบูรณาการ Governance, Risk และ Compliance และควรมี

การแนวทางในการพัฒนาอย่างไร ด้วยเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้การสอบถามผู้ปฏิบัติงานจริง , 

สังเกตแบบมีส่วนร่วม, และ การเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการใช้ข้อมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาพบว่าในด้าน Governance และ Risk Management กฟภ. มีการด าเนินงาน

ที่โดดเด่น แต่ในด้าน Compliance ยังคงอยู่ในระดับก าลังพัฒนา ตลอดจน การบูรณาการยังมีผลแต่

ในเชิงนโยบายและเอกสารแต่การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ยังคงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป  แต่อย่างไรก็ตามด้วยการขับเคลื่อนสู่ Digital Utility ท าให้เป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะส่งเสริมให้ 
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การบูรณาการ GRC เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยระบบสารสนเทศที่ก้าวหน้าขององค์การ ภายใต้
ทรัพยากรด้าน Digital Backbone ที่จ ากัดและมีภาระงานมาก จึงสรุปได้ว่าระดับการบูรณาการ GRC 
ของ กฟภ. ในภาพรวมยังคงก าล ังพัฒนาสู ่ระดับที ่ 3 Managed ตาม A Maturity Model for 
Integrated GRC ของ OCEG 
 การศึกษาในครั ้งนี ้จ ึงใช้ GRC Capability Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื ่อเสนอ

แนวทางในการพัฒนาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยการบูรณาการแนวคิดในการบริหารจัดการ 

ได้แก่ หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO, Bloom's Taxonomy และ KPMG’s Compliance 

Program Framework ส าหรับการพัฒนาการบูรณาการ GRC ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ

สอดคล้องตามบริบทของ กฟภ. พร้อมทั้ง เสนอแนวทางในการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากร Digital Backbone ที่จ ากัด ตลอดจนน าเสนอโมเดลใน

ลักษณะแผนผังการบูรณาการที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ กฟภ. อีกด้วย 

 

ค าส าคัญ: การบูรณาการ GRC, การก ากับดูแลกิจการที่ดี, การบริหารความเสี่ยง, การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 
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The governance, risk and compliance (GRC) manipulation of 

Provincial Electricity Authority in 2021 and  

the suggestions for integrating  
 
 

Vorrayod Sungkasub* 
 

Abstract 

 At present, the Sustainable Development Principle become a significant 

strategy for all organizations by applying various frameworks through the organizational 

body. The Governance, Risk Management, Compliance also known as the GRC 

framework, was established by OCEG (Open Compliance and Ethics Group), aiming to 

integrate the organization by three alphabets G: Governance, R: Risk Management, and 

C: Compliance. Therefore, the complexity of the GRC integration becomes a challenge 

for the organization for seeking the sustainable goal in reality.  

 From the numerous large organizations in Thailand, this individual study 

considers the Provincial Electricity Authority or PEA which is one of the largest state 

enterprises in the country in the aspect of services territory and complex criteria of 

stakeholders. Thus, PEA is the best- case study to research in the scope of the GRC 

integration, problem, obstruction, and corrective action to enhance the GRC integrated 

into the PEA body in 2021 by research tools such; interviewing, participant observation, 

and collecting secondary data from the relevant report and job description.  
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 From the research, PEA has outstanding in the aspect of corporate governance 

and risk management, but still developing compliance manipulation. Moreover, the 

integration of GRC, in reality, is still a policy aspect not for absolute implementation. 

However, as the strategy to the Digital Utility is the advantage to achieve the GRC 

integration via foremost corporate information technology and digital transformation. 

In the conclusion, the GRC integration level is ranked in 3rd level: Managed from a 

maturity model for integrated GRC of OCEG. 

 From the result, this research considers the “ GRC Capability Model”  as a 

framework to analyze the corrective action to eliminate the detected problems and 

obstructions by applying managerial theories, for instance, COSO ERM, Bloom's 

Taxonomy, and KPMG’s Compliance Program Framework, for aiming to completely 

emerge the GRC integration with harmonizing PEA’s unique context. Furthermore, the 

research synthesizes the solution to effective integration and developing information 

technology with restricts digital backbone resources as well as offer the integration 

model for PEA to the success.  

 

Keywords: GRC Integration, Corporate Governance, Risk Management, 
Compliance 
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1 บทน า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) หรือ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  

มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานคือผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่
ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากถึง 20 ล้านราย และจ านวนพนักงานมากถึง 30,000 คน 
ท าให้ กฟภ. มีความท้ายทายอย่างต่อเนื่องในการบริหารองค์การภายใต้ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนับว่ามีความเป็นนามธรรมสูงและต้อง
อาศัยความร่วมมือจากส่วนงานจ านวนมาก เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดย กฟภ. ได้
น  าหล ักการ GRC (Governance, Risk Management, Compliance) ซ ึ ่ งพ ัฒนาโดย OCEG (Open 
Compliance and Ethics Group) มาศึกษาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งถือได้ว่าเป็น
กระบวนงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ที่เป็นการพัฒนากระบวนงานภายในของ
องค์กรโดยบูรณาการการด าเนินงาน ทั้งในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (G: Governance), การบริหาร
จัดการความเสี ่ยง (R: Risk Management) และ การด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C: 
Compliance) อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสาสนเทศ เพื่อให้เกิดการยกระดับการบริหารองค์การให้มี
ความคล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิผลตามวัตุประสงค์และภารกิจขององค์การ ตลอดจนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท ซึ่งน าไปสู่การขับเคลื่อนองค์การสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตรสูงมากในปัจจุบัน 

ดังนั้น การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้จึงวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนงานด้าน GRC ของ กฟภ. ในปี 
2564 และมีการประเมินกระบวนงานดังกล่าว เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนงาน 
GRC ในปัจจุบัน โดยยึดกรอบแนวคิดของ OCEG Red Book (GRC Capability Model Version 3.0) 
เป็นหลัก เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือส าคัญ ในการพัฒนากระบวนงานการด้าน GRC ของ กฟภ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

2 วัตถุประสงค์การศึกษา  
1. เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ภาพรวมการด าเนินงานด้าน GRC ของ กฟภ. ใน

ปัจจุบัน 
2. เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานและการบูรณาการงานด้าน GRC ของ 

กฟภ.  
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3. เพ่ือก าหนดโมเดลการบูรณาการงานด้าน GRC ของ กฟภ. (GRC Model for PEA) 
 

3 วิธีการศึกษา  
วิเคราะห์การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที ่ดี (Good Governance) การบริหาร

จัดการความเสี่ยง(Risk Management) และการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคและจัดท าแนวทางการบูรณาการ GRC ตามแนวทางของ OCEG ที่สอดคล้อง
ตามบริบทของ กฟภ. โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

• เอกสารและข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง   
ข้อมูลทั่วไปของ กฟภ. 
แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. พ.ศ. 2565 – 2569 โดย คณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กฟภ. 
การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ. 
- กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟภ. พ.ศ. 2564 โดย 
กองก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดย กองก ากับดูแล
กิจการที่ดี 
- แนวทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 นายศุภชัย 
เอกอุ่น (PEA) โดย กฟภ. 
- คู่มือด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code for PEA) (ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) โดย กองก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- แผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 
กฟภ. (พ.ศ. 2565-2569) โดย กองก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- แผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของ กฟภ. ประจ าปี 2565 โดย กองก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- คู่มือ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564) โดย กอง
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) 
ตุลาคม 2562 โดย กองก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ประจ าปีบัญชี 2563 โดย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP 

 
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. 



การด าเนินงานด้าน Governance และ Compliance (GRC) ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
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- ค าสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 11/2564 แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กฟภ. สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดย กฟภ. 
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดย กองแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ กฟภ. ประจ าปี 2564 (ฉบับทบทวน) โดย กฟภ. 
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง กฟภ. โดย กองแผนบริหารความเสี่ยง 
การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 
- ค าสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กฟภ. สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดย กฟภ. 
- ค าสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 587/2564 เรื่อง แต่งตั่งคณะท างานผลักดันการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของ กฟภ. โดย กฟภ. 
- นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance 
Policy) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย กฟภ. 
- กรอบการปฏิบัติการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของ กฟภ. 
(Compliance Framework for PEA) โดย กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบของ กฟภ. 
- ค าสั ่ง กฟภ. ที ่ พ.(ก) 1256/2563 เรื ่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการ Governance, Risk 
Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
โดย กฟภ. 
- ค าสั ่งสายงานยุทธศาสตร์ ที ่ สรก.(ย) 35/2564 เร ื ่อง แต่งตั ้งคณะท างาน GRC 
Dashboard สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดย กฟภ. 
- นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) โดย ฝ่ายก ากับ
ดูแลและบริหารความเสี่ยง 
- ผลส  ารวจความร ู ้  ความเข ้ า ใจ  เร ื ่ อง  GRC (Governance, Risk Management, 
Compliance) โดยกองแผนบริการความเสี่ยง 

• ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) 
ของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรปี 2563 โดย กองระบบงานองค์กร 

• ระบบสารสนเทศด้าน GRC 
  



วรยศ สังขทรัพย ์
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4 ผลการศึกษา 
1. ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (G: Governance) 

จากการวิเคราะห์เอกสารการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ของ กฟภ. พบว่ามี
ความมุ่งเน้นการด าเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ 
โดยมีคณะกรรมการของ กฟภ. และผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณของ กฟภ.  

กฟภ. การจัดท าแผนงานเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ขององค์การอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน มีการ
ประเมินผลการตระหนักรับรู้ของบุคลากรทุกระดับเป็นประจ าทุกปีผ่านระบบสารสนเทศ โดยในแง่
ของการพัฒนาบุคลากรนั ้น มีการสร้างปัจจัยที ่ขับเคลื ่อนค่านิยม TRUSTED U: Under Good 
Governance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับประจ าปี โดย
เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย 

กฟภ. ได้ก าหนดมีการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่
เน้นการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลทั ้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ประกอบกับมีการพัฒนา
กระบวนงานส าคัญในการให้บริการประชาชนผ่านโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
ด้วยระบบสารสนเทศที่มีการก ากับติดตามได้แบบ Real-Time และมีการสร้างบรรยากาศด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบด้วยบุคลากรภายในและภายนอก ตลอดจนมีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในการ
บริหารจัดกการข้อร้องเรียนที่เป็นมาตรฐานขององค์การ พร้อมทั้งมีการระบุขั้นตอน Flowchart และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามายกระดับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อท าหน้าที่พัฒนา ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการก ากับดูแลกิจการที ่ดี ของ กฟภ. แต่กระจายอยู ่หลายหน่วยงานจึงมีความเป็น 
Information Silo ในการเข้าถึงข้อมูลและการก ากับติดตามของผู้บริหารสามารถท าได้อย่างล าบาก 

ตามผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ประจ าปีบัญชี 2563 โดย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP ได้ประเมินการด าเนินงานของ กฟภ. ไว้ที่  
2.9430 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินจะพบว่าในทุก Core Business Enablers มี
ประเด็นที่ยังด าเนินการที่ไม่สมบูรณ์อยู่ ซึ่งหากลงรายละเอียดในด้านที่ 1 การก ากับดูแลที่ดีและการน า
องค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG) ที่เป็นกระบวนงานหลักของตัว G  กฟภ. ยัง
ด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ GRC ไว้สรุปได้ดังนี้ 

ก. ขาดการน านโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องไปใช้จริงในทางปฏิบัติในประเด็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ข. คณะกรรมการ กฟภ. ไม่สามารถติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในได้ตามแนวทางท่ีก าหนด กฟภ. 



การด าเนินงานด้าน Governance และ Compliance (GRC) ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
ข้อเสนอแนะในการบูรณาการ 
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ค. ขาดการติดตามและประเมินผลการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมตามคู ่มือจริยธรรมของ
บุคลากรในแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

ง. คณะกรรมการ กฟภ. ขาดการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการนวัตกรรม
ระยะยาวและประจ าปีก่อนเริ่มปีบัญชี 

จ. ขาดการการประเมินประสิทธิภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ดังนั้น จะพบว่าในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีนับว่า กฟภ. ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในแง่ของการก ากับติดตามของผู้บริหารระดับสูงภายใต้ตัวชี้วัดจ านวนมาก ตลอดจนการวัดผล
การปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือภายในองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่เป็นอุปสรรคต้องการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมากที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดอย่างเป็นเอกเทศต่อกัน ส่งผลให้การบริหารและติดตามเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ถึงแม้ว่า กฟภ. จะมีทิศทางที่มุ่งสู่การเป็น Digital Utility อย่างเป็นรูปธรรม แต่ด้วยการ
ขาดการบูรณาการตัวชี้วัดที่เป็นลักษณะ Information Silo และกระบวนงานที่ซ ้าซ้อนกัน จึงไม่
สามารถน าความได้เปรียบดังกล่าวน ามาเป็นจุดแข็งขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง (R: Risk Management) 
จากการวิเคราะห์เอกสารการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ตามแนวคิดของ GRC 

ตัวอักษร R : Risk Management มีการด าเนินงานตามกรอบแนวคิด COSO 2017 (Enterprise Risk 
Management Integrating with Strategy and Performance) ที่มีการด าเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
จัดตั้งคณะกรรมการ RM&IC ที่มีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลอย่างชัดเจน ผ่านการก าหนดนโยบาย เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีผลลัพธ์เชิงป้องกันความ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้างวัฒนธรรมมที่สนับสนุน สร้างความ
ตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการสนับสนุนกระบวนงาน GRC 
แต่ยังไม่มีการลงในรายละเอียดมาก ตลอดจนมีการสนับสนุนการจัดการสารสนเทศที่ดีทั้งองค์การ โดยการ
สร้างกระบวนการ BCMS ในกระบวนงานหลักของ กฟภ. ทั ้งในด้าน IT และ Non-IT ที่มีการประเมิน
ศักยภาพของระบบ IT ที่มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งน าไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับองค์การ (Value Creation) ผ่านการปฏิบัติประจ า 
และสร้างให้ กฟภ. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการการเรียนรู้ของ กฟภ. 

กฟภ. ได้มีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง กฟภ. ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ COSO 2017 
สะท้อนให้เห็นถึงการวางกรอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเด่นชัด ทั้งนี้ มีกระบวนงานด้าน 
GRC ปรากฏอยู่ในคู่มืออีกด้วย  แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการฝึกอบรมการใช้คู่มือ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะจากการสืบค้นข้อมูล ยังพบเพียงการแจ้งเวียนในลักษณะของ
หนังสือเวียนคู่มือเท่านั้น  
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ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) มีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของ กฟภ. โดยมีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ กฟภ. ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ก าหนดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 9 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีนัยส าคัญต่อความอยู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. 
ที ่มีกระบวนการจัดท าแผนที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการก าหนด Risk 
Owner, Key Risk Indicator (KRI), Risk Appetite (RA) และ Risk Tolerance (RT) ตลอดจน ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ เป็น 5 ระดับ พร้อมการจัดท าแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response ที่น า
สาเหตุของความเสี่ยงมาวิเคราะห์ มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control) และ กิจกรรม / แผน
บริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการก ากับติดตามอย่างชัดเจน ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการ RM&IC ที่มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการประเมิน Core Business Enablers ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน (Risk Management & Internal Control: RM & IC) ที่เป็นกระบวนงานหลักของตัว R กฟภ. 
ยังด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ GRC ไว้สรุปได้ดังนี้ 

1 ควรน านโยบาย GRC ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องแสดงผ่านการก าหนด
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน หรือคู่มือ ในแต่ละเรื่องที่รองรับตามนโยบาย GRC ที่
ก าหนดไว้  

2 ควรมีการก าหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์เฉพาะด้านความเสี่ยงที ่ชัดเจน โดยจะถูก
ถ่ายทอดมาจากพฤติกรรมอันพึงประสงค์ขององค์กร 

3 ควรมีการทบทวนเกณฑ์การประเมินเฉพาะการบริหารความเสี ่ยงกับผลตอบแทน/
แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับ โดยควรพิจารณาเกณฑ์ในเชิงของผลลัพธ์ 
(Output) ทดแทนเกณฑ์การประเมินในเชิงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และควรมีการ
ผูกโยงแรงจูงใจในแต่ละขั้นกับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับสายงาน และส่งผลไปสู่ความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่ลดลงได้ 

4 ควรทบทวนการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิผล
การควบคุมภายใน) ร่วมกับการพิจารณาเพื่อก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ใน
การคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 

5 ควรทบทวนการประเมินประสิทธิผล ทั้งกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความ
เสี่ยงและกระบวนการในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ดังนั้น จะพบว่าด้านการบริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อนที่ส าคัญในแง่ของการสร้างวัฒนธรรม
องค์การในด้านความเสี่ยง (Risk Culture) และมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีผลสืบเนื่องไป
ถึงการบูรณาการ GRC ที่สามารถด าเนินการได้ยากมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการก าหนดแรงจูงใจในการ
บริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตามในปี 2564 ได้พัฒนาแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์การ กฟภ. ที่มีการก าหนดแผนงานอย่างชัดเจนพร้อมผู้รับผิดชอบ และก าหนด



การด าเนินงานด้าน Governance และ Compliance (GRC) ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
ข้อเสนอแนะในการบูรณาการ 
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แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยการส้รางทัศนะคติเชิงบวกต่อการบริหารความเสี่ยง หรือการระบุความเสี่ยงใน
กระบวนงาน ว่ามิได้สะท้อนถึงการด าเนินงานที่ขาดประสิทธิผล แต่เป็นการพัฒนากระบวนงานให้
สามารถควบคุมผลกระทบในแง่ลบที่ส่งผลให้มูลค่าเพ่ิมขององค์การนั่นเอง 

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C: Compliance) 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า กฟภ. อยู่ระหว่างการว่างกรอบการด าเนินงานด้ าน 

Compliance ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั ้ง Compliance Unit ที ่ก ากับดูแลโดย 
คณะกรรมการ RM&IC ที ่มีหน้าที ่ในการก ากับดูแล มอบนโยบาย ก าหนดกรอบแผนงานการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีคณะท างานผลักดันการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของ 
กฟภ. มีหน้าที่ผลักดันการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของ กฟภ. เพื่อท า
หน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน Compliance 
ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ทั้งนี้ มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย 
และ Compliance Framework ตามมาตรฐานสากล และเกณฑ์ Core Business Enablers รวมถึง
ประเมิน วิเคราะห์ Compliance Risk ของ กฟภ.  

การก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานด้าน Compliance กฟภ. ได้จัดท า
นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. เพื่อแสดงถึงมุ่งมั่นในการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติ
หน้าที่และเพ่ือให้มั่นใจว่า กฟภ. มีการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยสาระส าคัญทั้งสิ้น 5 
ประการ ที่ครอบคลุมถึง หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักสิทธิ
มนุษยชน ความลับทางธุรกิจหรือทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟภ. และ การป้องกันและการต่อต้านการ
ทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน 

กรอบการปฏิบ ัต ิการก าก ับด ูแลการปฏิบ ัต ิงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของ กฟภ. 
(Compliance Framework for PEA) นับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างมากที่สะท้อนถึงพัฒนาการด้าน 
Compliance ของ กฟภ. มีการน าทรัพยากรด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และกระบวนงานที่มีอยู่
เดิมเข้ามาประยุกต์ใช้ แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การ
วิเคราะห์ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบ โดยสาระส าคัญใน Compliance 
Framework ที่น่าสนใจคือ กระบวนการในการน าไปใช้ เช่น แนวปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามหลัก Compliance 
และแนวปฏิบัติเมื ่อพบเห็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับหลัก Compliance ที่อาจส่งผลกระทบ
ภาพลักษณ์ขององค์การ โดยการร้องเรียนทางช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกระบวนการ
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ด าเนินงานสนับสนุนการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System) 
คือ การบูรณาการการด าเนินงานที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาจัดท าเป็นขั้นตอนและ
แผนภาพแสดงกระบวนการที่ประสานการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบอีกด้วย 

หน่วยงานรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ถูก
ก าหนดเป็นหนึ่งกระบวนงานของ แผนกจัดท าและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
เท่านั้น และลงรายละเอียดอย่างกว้างที่ยังไม่สะท้อนถึงการด าเนินงานที่เป็นระบบอย่างมีประสทิธิผล
ที่อย่างน้อยควรจะครบถ้วนตามหลัก Plan Do Check Act: PDCA ซึ่งนับว่าอาจไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและความซับซ้อนของการด าเนินงานด้าน Compliance ที่ควรเป็นระดับแผนกที่บริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนงาน และลงรายละเอียดใน Job Description อย่างชัดเจน ด้วย
เหตุนี้อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนที่ล่าช้าและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์  

4. การบูรณาการ Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ 
กฟภ. 
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า กฟภ. มีระดับการพัฒนาการด าเนินงาน GRC ตาม A Maturity 

Model for Integrated GRC ของ OCEG อยู่ในระดับที่ 3 Managed ก าลังพัฒนากระบวนงานด้าน 
GRC ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะเห็นได้จากนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ล้วนมี 1 ข้อของนโยบายที่ต้องมีการบูณาการด้าน GRC 
พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance, Risk Management and Compliance (GRC) 
ของ กฟภ. ที่มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการการด าเนินงานด้าน GRC ของ กฟภ. แต่ยังขาดในส่วนของแผน
แม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึง การน านโยบายและยุทธศาสตร์
องค์การไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทั้ง 3 องค์ประกอบของ GRC ล้วนแต่มีผู้รับผิดชอบ
ระดับกองที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะสังกัดอยู่ในหน่วยงานระดับฝ่ายเดียวกันก็ตาม (ฝ่ายก ากับดูแลและ
บริหารความเสี่ยง) ท าให้การท าให้ทั้งผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และระดับปฏิบัติการไม่
สามารถจะรับทราบการด าเนินงานในภาพรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะท าให้เกิดการบูรณา
การสู่ Process Innovation ใหม่ ๆ ได้ รวมไปถึงการจัดท าคู่มือ GRC ที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก้
บุคลากรทั้งองค์การให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการ
ของ GRC เพ่ือให้องค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การต่อไป โดยพิจารณาได้จาก ผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง GRC (Governance, Risk 
Management, Compliance) โดยกองแผนบริการความเสี่ยง ฝ่ายก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง 
โดยมีการส ารวจโดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างตามแนวคิดของ Taro Yamane โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อับดับท่ี 1 พนักงาน กฟภ. ให้ความส าคัญในการด าเนินการตามหลักการ/นโยบาย GRC ของ 
กฟภ. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
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อันดับที ่ 2  การขับเคลื ่อนองค์การตามหลักการ GRC ที ่ดี มีคุณภาพนั ้น จะส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการปฏิบัติการ เพราะจะช่วยลดช่องว่างของการด าเนินงาน ซึ่ง
เน้นการท างานแบบเป็นกระบวนการ (Process) โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก 
แม้จะข้ามสายงานแทนการแยกกันท างานในแบบต่างคนต่างท าหรือ SILO มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

อันดับที ่ 3  พนักงาน กฟภ. ทราบว ่า GRC คือ การบูรณาการการด าเน ินงาน ด ้าน 
Governance + Risk Management + Compliance มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
 จากการด าเนินงานในข้างต้นจะพบว่า การขับเคลื่อนการบูรณาการด้าน GRC ยังต้องพัฒนา
ในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ด้าน GRC ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ถึง 
ระดับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอมาเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์การ 
และสร้างนวัตกรรมในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ 
GRC เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์การ ที่จะส่งผลดีต่อการมีส่วนร่วม
ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบสารสนเทศของ กฟภ. ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารองค์การที่ดียิ่งขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า กฟภ. มีการวางรากฐานการด าเนินงานด้าน GRC ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม แต่ยังคงมีประเด็นที ่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น ซึ่ง
คณะกรรมการ GRC จึงมีบทบาทที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานด้าน GRC สู่การด าเนินกิจการ
ของ กฟภ. ด้วยการขอความร่วมมือและระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ตัวชี ้ว ัดและการด าเนินงานขององค์การอย่ างละเอียด เพื ่อหาแนวทางในการท าลาย 
Information Silo ที่กระจายอยู ่ในแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ และรวมสู ่ฐานข้อมูลเดียวกันทั้ง
องค์การ เพื ่อให้พนักงานและผู ้บริหารสามารถน าข้อมูลเหล่านั ้น ไปใช้ในกระบวนการ Data 
Analytics ตามความเหมาะสมและระดับชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กฟภ. 
อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการ Governance, Risk และ Compliance ของ 
กฟภ.  

1 ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบ 
1. การด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความซับซ้อน กระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในหลายส่วนขององค์การ ท าให้มีลักษณะเป็น Information Silo อย่างชัดเจน เนื่องด้วย 
กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจและการก ากับของรัฐจึงท าให้มีปริมาณตัวชี้วัดจากหลายหน่วยงานใน
การวัดผล ซึ่งท าให้ กฟภ. ต้องรับภาระในการรายงานผลที่กระจายไปยังสายงานต่าง ๆ 



วรยศ สังขทรัพย ์
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จ านวนมากตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบกับมีแผนแม่บทในองค์การมากถึง 
15 ฉบับ ซึ่งยังไม่มีการจัดท าความเชื่อมระหว่างแผนแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม (มีการจัดท า
ความเชื่อมโยงเฉพาะแผนยุทธศาสตร์เท่านั้น) ท าให้มีความทับซ้อนของกระบวนงานที่
อาจจะควบรวมและตัดออกได้   

2. หน่วยงานด้าน Compliance ยังไม่มีรับการจัดตั้งและยังไม่มีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance ที่ชัดเจน ซึ่งจะพบว่าเป็นการ
ด าเนินงานในเชิงนโยบายเท่านั้น ที่ยังไม่มีการติดตาม รายงาน และประเมินผล ทั้งนี้ อาจ
มาจากกระบวนงานด้าน Compliance มีความซับซ้อน ด้วยกฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อปฏิบัติ 
และคู่มือการปฏิบัติงานของ กฟภ. มีจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรับผิดชอบที่
กระจายอยู่หลายหน่วยงาน ตลอดจนขนาดขององค์การที่มีขนาดใหญ่ และมีบุคลากร
จ านวนมาก จึงท าให้การด าเนินงานมีความยากล าบาก 

3. ยังไม่การระบุการด าเนินงานด้าน GRC ในปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร TRUSTED 
ซึ ่งจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ การตระหนักและความส าคัญของ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในด้าน GRC ที่จะเป็นการเสริมสร้างก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุผลด้าน GRC เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ถึงแม้ว่าในเชิงนโยบายจะมีการก าหนดให้เกิดการบูรณาการกันระหว่าง G R และ C แต่
ในทางปฏิบัติยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีแนวทางในการบูร
ณาการอย่างเป็นรูปธรรม ว่าควรพิจารณากระบวนงานส าคัญใดบ้าง ตลอดจนการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบยังมีปัญหาเรื่องของ Information Silo ที่ท าให้
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่างครบถ้วน 

5. จากผลการประเม ินผลส  ารวจความร ู ้  ความเข ้ าใจ เร ื ่ อง GRC (Governance, Risk 
Management, Compliance) จะพบว่ามีข้อค าถามที่ไม่มีการวัดถึงความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง โดยการวัดความตระหนักรับรู้อย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่
อาจจะสามารถพัฒนาได้ด้วยระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์การได้อีก ซึ่งผลการประเมินที่
ได้รับจะพบว่า พนักงานในระดับปฏิบัติการมีระดับคะแนนที่น้อยกว่าในระดับผู้บริหาร
แสดงให้เห็นว่า ควรมีการให้ความรู้พนักงานในทุกระดับอย่างจริงจัง มิใช่เพียงอยู่ในระดับ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบและเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานด้าน GRC ได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน สอดคล้องตามบริบทขององค์การอย่างมีประสิทธิผล 

6. กระบวนงานด้าน GRC ขาดการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยแผนแม่บทด้าน GRC และ/หรือ 
แผนปฏิบัติการด้าน GRC ที่เน้นการบูรณาการของงานด้าน G, R และ C อย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากแผนแม่บทจะเป็นการก าหนดทิศทางของการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่
บุคลากรทั้งองค์การจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนแม่บทดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายขององค์การต่อไป 
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7. ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม ซึ่งสามารถใช้ในการก ากับดูแลและติตามผล
การด าเนินงานด้าน GRC ได้ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ทั้งนี้ พบว่าหน่วยงานด้าน 
Digital Backbone ของ กฟภ. มีภาระงานที่มากเนื ่องจากองค์กรก าลังเปลี ่ยนผ่ านสู่ 
Digital Utility จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ดังนั้น คณะท างาน 
GRC จึงควรมีการศึกษาที่เน้นการพัฒนาต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่จึงจะสามารถท าให้การ
ด าเนินงานด้าน GRC ที่ใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายแนวทางในการบูรณาการ Governance, Risk และ Compliance ของ กฟภ. 

2 แนวคิดในการพัฒนาการบูรณาการ GRC ของ กฟภ.   
GRC Capability Model: L – LEARN 
ด้วยการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน GRC จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องริเริ่มจากองค์ความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับ GRC ด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารที่มีองค์ความรู้ ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารจนถึง
ระดับปฏิบัติการ  

โดยอาจเริ่มจากฝ่ายก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง หรือสายงานยุทธศาสตร์ก่อน เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิด Bloom's Taxonomy ของ Benjamin 
Bloom ซึ่งจะพบว่าการจะสร้างกระบวนงานที่ GRC ที่มีความสอดรับของบริบทองค์การและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ 
จึงจะสามารถไปการน าไปใช้วิเคราะห์ ประเมินผล และสร้างสรรค์การพัฒนากระบวนงาน GRC ต่อไป
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยตาม Bloom's Taxonomy ครบถ้วนแล้วจึง
ด าเนินการขับเคลื่อนทั้งองค์การ ด้วยการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUSTED ตัว U: Under 
Good Governance สู่ Under GRC Principle เพื่ออาศัยเป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมด้าน Risk 
และ Compliance สู่วัฒนธรรมองค์การของ กฟภ. ที่ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
เป็นเครื่องมือในการท าให้บุคคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ กฟภ. ก าหนดไว้ เนื่องจาก
องค์ประกอบของ GRC ด้าน L – LEARN ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การ และ
วัฒนธรรมในการบริหารด้าน ด้าน GRC เป็นอย่างมาก เพราะ บุคลากรสามารถวิเคราะห์การ
ด าเนินงานขององค์การในภาพใหญ่ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ
องค์การ ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ กระบวนงาน และเทคโนโลยี  

GRC Capability Model: A – ALIGN 
กฟภ. สามารถด าเนินการได้อย่างดี เนื่องจากภายในแผนยุธศาสตร์ของ กฟภ. พ.ศ.2565 – 

2569 มีการก าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมที่ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT ที่มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่ส่วนหนึ่งมาจากบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการคลังนั่นเอง  
เช่นเดียวกับในแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ แผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ กฟภ. ประจ าปี 2564 พิจารณาให้มีประเด็นความเชื่อมโยง
จากแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ตามภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และการวิเคราะห์ SWOT ทั้งสิ้น เนื่องด้วย
เป็นตัวชี้วัดของ Core Business Enabler แต่อย่างไรก็ตามในด้าน Compliance ยังไม่ปรากฏการ
ด าเนินการดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดแผนการด าเนินการในระดับองค์การที่เป็นรูปธรรม จึง
ควรเร่งด าเนินการให้มีกรอบการด าเนินงานด้าน Compliance อย่างจริงจัง จึงขอน าเสนอ The 
Compliance Journey ที่จัดท าขึ้นโดย KPMG จะพบว่ามีภาระหน้าที่ในการ ให้ค าแนะน า (Advise) 
การต่อกร (Challenge) และประเมินผล (Assess) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบภายใน โดยต้องอาศัย
โครงสร้างขององค์การที่มีการด าเนินงานด้าน Compliance ก ากับอยู่ในกระบวนงานต่าง ๆ หรือใน 
กฟภ. โดยเฉพาะการควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบโดยกองประสานงานและควบคุมภายใน ภายใต้การ
ควบคุมภายในจะมีการควบคุมในทุกกระบวนงานของแต่ละหน่วยงานย่อย ในประการนี้ต้องให้แต่ละ
หน่วยงานพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนงานที่มีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท และเมื่อมีข้อสงสัยหรือความคลุมเครือต้องมี ช่องติดต่อ
หน่วยงานทางด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง มีการสร้างวัฒนธรรม Compliance 
ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คณะกรรมการ บริหารระดับสูง และระดับกลาง ที่ต้อง
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง โดยอาศัยกลไกลดังต่อไปนี้ 

 การป้องกัน (Prevent) ด้วยการประเมินความเสี ่ยงด้าน Compliance โดยสามารถใช้
กระบวนการตาม COSO (2020) ที่กล่าวถึงกระบวนการ Compliance Risk Management โดย
ละเอียด และ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จะแปลงกระบวนงานด้าน Compliance สู่การปฏิบัติ
ได้อีกด้วย พร้อมทั้งต้องก าหนนโยบายและมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การ (กฟภ. มีครบถ้วน
แล้ว) ตลอดจนต้องมีการสื่อสารให้ครอบคลุมทั้งองค์การว่า Compliance มีการด าเนินการเช่นใด 
และบุคลากรทุกระดับมีส่วนในการรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 

 การตรวจจับ (Detect) โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานในการสนับสนุนงาน
ด้าน Compliance พร้อมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้ กฟภ. สามารถด าเนินการได้
ทันทีด้วยระบบ PEA VOC System ว่ามีการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Compliance อะไรบ้าง 
และวิเคราะห์ว่าควรมีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อสร้างการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
Compliance ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 การตอบสนอง (Respond) เมื่อมีเหตุการณ์ที่ขัดต่อหลัก Compliance กฟภ. ควรใช้แนวทาง
ในการตอบสนองจากการที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเอาไว้แล้ว โดยต้องมีการแก้ไขสถานการณ์อย่าง
รวดเร็ว พร้อมการวิเคราะห์ Root Cause ของเหตุการณ์นั้นๆ  เนื่องจากสถานการณ์ลักษณะนี้อาจ
เป็นองค์ประกอบให้เกิดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ (Reputational Risk) ต่อไปได้ พร้อมทั้งต้องมีการ
รายงานผู้บริหารระดับสูงขององค์การอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็ว เพื่อการพิจารณาแล้วทางการ
ฟ้ืนฟูและการป้องกันที่มีประสิทธิผล 



การด าเนินงานด้าน Governance และ Compliance (GRC) ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
ข้อเสนอแนะในการบูรณาการ 
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กฟภ. จึงต้องออกแบบกรอบการด าเนินงานด้าน G R และ C ให้มีการบูรณาการเพื่อผลการ
ด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น พร้อมทั้งยืดหยุ่ นต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรืออาจด าเนินการยุบรวมแผนปฏิบัติการด้าน G R และ C ที่เป็นเอกเทศให้รวม
เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันภายได้แผนแม่บทด้าน GRC ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการตัวชี้วัดที่มีจ านวนมาก ทับซ้อน 
และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกระบบให้สอดรับกับการด าเนินงาน
ด้าน GRC ที่ปราศจากความซ ้าซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การสู่การเป็น Digital Utility ได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ กฟภ. มีตัวชี้วัดขององค์การที่กระจายแต่ละสายงานจ านวนมาก ท าให้ควร
มีการบูรณาการกันด้วย GRC Model เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์การ ที่ กฟภ. มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถพัฒนาได้อย่างเห็นได้ชัดคือ ระบบ Corporate Data Center (CDC)    

GRC Capability Model: P – PERFORM 
ภายหลังจากการวางกรอบการบูรณาการ GRC เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการด าเนินการดังนี้  

1 Proactive Actions and Controls โดยการส่งเสริมให้เกิดสภาวะและสถานการณ์ที่พึงประสงค์ 
และป้องกันสภาวะและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบาย (Policies) ภายใต้นโยบาย GRC ของ กฟภ. นับว่ามีความครบถ้วนใน
สาระส าคัญของ GRC แล้ว พร้อมด้วยการเผยแพร่นโยบายทั้งภายในและภายนอก
องค์การของครบถ้วน แต่เห็นควรให้มีการเพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความชัดเจนมากยิ ่งขึ ้นเมื ่อมีเหตุการณ์ที ่แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ นโยบาย และ
มาตรฐาน ไม่ได้ระบุถึงหรือมีความคลุมเครือ 

2. การสื่อสาร (Communication) ควรมีการพัฒนาการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อบุคลากรทุกระดับอย่างแท้จริง และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง  

3. การศึกษา (Education) ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน GRC อย่างเป็น
ระบบทั้งในส่วนของบุคลากรปัจจุบัน พนักงานใหม่ และนักเรียนโรงเรียนช่างไฟฟ้า 
กฟภ. ตลอดจน พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือด้าน GRC  เพื่อการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิผล   

4. แรงจูงใจ (Incentives) มีการยกย่องเชิดชูและให้รางวัลแก่บุคลากรต้นแบบด้าน GRC 
อย่างเปิดเผย ด้วยผลงานเชิงประจักษ์ 

2 Detective Actions and Controls โดยการพิจารณากระบวนการ วัตถุประสงค์ และ
จ าแนกสาเหตุของสถานการณ์ เหตุการณ์ และการด าเนินงานที่พึงและไม่ประสงค์  ด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
5. การแจ้งเตือน (Notification) พัฒนาช่องทางและกระบวนการแจ้งเตือนภายในระบบ

สารสนเทศด้าน GRC ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น เมื่อมีการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
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หลักการ GRC พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญอย่างเป็นระบบ ภายใต้นโยบายด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส าคัญ   

6. การตรวจสอบ (Inquiry) ควรมีการเพิ่มเติมกระบวนการเก็บข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมทุกประเภท ในประเด็นเกี่ยวกับ GRC ในเชิงรุก 
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาองค์การอย่างเป็น
รูปธรรม 

3 Responsive Actions and Control ควรมีการพัฒนากระบวนการสอบสวนอย่างเป็น
ระบบ เมื่อมีการกระท าผิดต่อหลักการ GRC พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่องและมีการมาตรการลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างรวดเร็ว เพื่อการวิเคราะห์
จุดอ่อนของกระบวนงาน GRC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องทราบถึงข้อสรุปอย่างเหมาะสม  

GRC Capability Model: R – REVIEW 
เมื่อมีการด าเนินการตาม GRC Capability Model : L A และ P ในขั้นนี้ เมื่อมีการก าหนด

แผนงานด้าน GRC เสร็จเรียบร้อยแล้ว ย่อมต้องมีกระบวนงานในการพยากรณ์การด าเนินงานใน
อนาคต การวัดผลการด าเนินงาน และการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม ไม่ท้าทายมากจนเกินไป และไม่
ต ่าจนเกินไป ทั้งนี้กระบวนงาน GRC จ าเป็นต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ และยิ่ง
ปัญหาเรื่องความขาดแคลน Digital Backbone ขององค์การ การที่จะบูรณาการระบบก ากับติดตามงาน
ด้าน GRC ยิ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่มากขึ้นไปอีก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบยังคงสามารถติดตามจาก
ร ะ บ บ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ไ ด ้ โ ด ย ท ั น ท ี จ น ก ว ่ า ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร จ ะ แ ล ้ ว เ ส ร ็ จ  เ พ ร า ะ  
ทุกระบบหลักขององค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจอยู่แล้วนั่นเอง 
โดยอาจให้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนหรือไตรมาสในภาพรวมที่ต้องระมัดระวัง
ในประเด็นความซ ้าซ้อนของกระบวนงานที่มีผู้รับผิดชอบเดิมด าเนินการอยู่แล้ว ด้วยพื้นฐานของ GRC 
ที่ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในกระบวนงานที่หลากหลายและเป็นเฉพาะด้านตามภาระงานของ
องค์กรอยู่เดิมแล้วนั่นเอง  

การที่ กฟภ. มีการตั้งคณะกรรมการ GRC ของ กฟภ. ที่มีผู้แทนจากทุกฝ่ายงานอยู่แล้ว ควร
ใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณากระบวนงานหลักที่ส าคัญขององค์การให้เกิด
การบูรณาการงานด้าน GRC ก่อนที่จะบูรณาการในทุกกระบวนงาน สามารถใช้ระบบ Corporate 
Data Center: CDC ในการประยุกต์ใช้และต่อยอดในงานด้าน GRC ได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบใหม่ และสามารถมีการรายงานผลในระบบสารสนเทศ และยังสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็น
ศูนย์รวมของการรายงานผลขององค์การได้ในอนาคต จึงขอเสนอให้ กฟภ. ใช้โอกาสในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้าน GRC นี้ ในการรวมศูนย์การก ากับติดตามการด าเนินงานขององค์การใน
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ภาพรวม เพื ่อให้ Digital Backbone สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
ประสิทธิผลที่สูงกว่าในแง่ของการบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ระหว่างการพัฒนาระบบก ากับติดตามและรายงานผล GRC ของ กฟภ. หรือแม่กระทั้งมีการ
พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กฟภ. ควรมีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าจากผลการด าเนินงานจริง 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาแผนการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานผ่านการวิเคราะห์
ผลกระทบและความคุ้มค่าอย่างละเอียด เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน GRC เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
อภิปรายโมเดลในการบูรณาการ Governance, Risk และ Compliance ของ กฟภ. 

3 โมเดลการบูรณาการ GRC ของ กฟภ. 
จากการวิจัยและแนวทางในการยกระดับการบูรณาการ GRC ของ กฟภ. ในข้างต้น ผู้วิจัยได้

สรุปการด าเนินงานในรูปแบบของโมเดลการบูรณาการ GRC ของ กฟภ. ที่เน้นความสอดคล้องกับ
บริบทของ กฟภ. และมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน และเชื่อว่าสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์การที่มี
ความต้องการสร้างการบูรณาการ GRC ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การได้ ด้วยการพัฒนากระบวนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร อัน
เป็นสินทรัพย์ทีจ่ับต้องไม่ได้ที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้องค์การมีมูลค่าที่สูงมากข้ึน และสามารถด าเนิน
กิจการได้อย่างคล่องตัวตามหลัก Social License to Operate ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ กฟภ. ดังนี้ 

1) เป็นบทสรุปสุดท้ายในการบูรณาการรูปแบบแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงกระบวนงานด้าน 
GRC อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการหลอมรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน GRC ที่สร้าง
กระบวนงานด้าน GRC อย่างครบวงจร 

2)  เป็นการสร้างกรอบการบูรณาการ GRC ด้วยหลักการทางวิชาการด้านการบริหาร
องค์การ และหลักการบูรณาการ GRC ของ OCEG 

3) เป็นโมเดลที่มีความยืดหยุ่นผู้ปฏิบัติสามารถน าไปปรับใช้กับกระบวนงานย่อยต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงานได้ 

4) เป็นโมเดลที่ให้ความส าคัญกับการบริหารอย่างครบวงจรตั ้งแต่การวางแผน ปฏิบัติ 
ประเมินผล และพัฒนา ซึ ่งเป็นเป็นตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ Core Business Enablersของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลัง 
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ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจตอ่การใช้งาน Office 365 

ของบุคลากร บริษัท จเีอเบิล จ ากัด 

 
 

วราภรณ์ คุ้มเมฆา* 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของ
บุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร 
บริษัท จีเอเบิล จ ากัด  3) เสนอแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรม Office 365 เพื่อของผู้ใช้งาน ผู้วิจัย
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคคลากรบริษัท จีเอเบิล จ ากัด ประกอบด้วย 
กลุ ่มงาน ทีมสนับสนุน (Support) กลุ ่มวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Engineer) และผู ้จัดการโครงการ 
(Project Manager) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน โดยค านวณจากสูตร Taro Yamane (1973) 
เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ที่ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรรณาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งาน Office 365 ของบุคคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด และ ผู้ใช้งาน Office 365 ยังคงมีความคาดหวังต่อการใช้งานในด้าน
ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล การสนับสนุนการใช้งาน  รักษาความ
ปลอดภัย การประชุมออนไลน์วิดีโอ (MS Team) โปรแกรม Office 365 ใช้งานส าเร็จรูป และ อุป
กรร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ แสดงให้เห็นถึง แนวโน้มการท างานขององค์กรที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การท างานแบบไฮบริคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลักษณะการท างานของ Office 365 จะช่วยให้เกิดเทคโนโลยี
ท างานร่วมกัน แบบยืดหยุ่น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารจัดการทีมงานและประสิทธิภาพ
การท างานได้ดขีึ้น 

ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, การใช้งาน Office 365, บุคลากรบริษัท จีเอเบิล 
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Research the expectations and satisfaction with Office 365  

usability of Employee, G-Able Company Limited 
 

 
Waraporn Khummeka* 

Abstract 

The purpose of this study aims 1) To study the expectation of Office 365 
usability of Employee, G-Able Company Limited. 2) To study the satisfaction of Office 
365 usability of Employee, G-Able Company Limited 3) To suggest a way for the Office 
365 improvement program to better serve users' needs. The researcher used 
quantitative research. The population and the sample group are the employees of G-
ABLE Company Limited, who were composed of the groups of support, computer 
engineers, and project managers. The sample group of 285 was calculated by using 
the Taro Yamane formula (1973). Due to the COVID-19 situation, the educational tool 
was an online questionnaire. The statistics used to analyze the descriptive statistics 
were percentage, mean, and standard deviation. 
 The results of the study revealed that the Office 365 users of G-ABLE Company 
Limited had the highest level of satisfaction, and the Office 365 users still have 
increasing expectations of usage in various areas such as electronic mail or email, usage 
support, security, Online video conference (MS Team), Office 365 applications, and 
ready-to-use and connected devices demonstrate Increasingly, the trend of enterprise 
operations has changed hybrid behavior. The nature of Office 365 enables flexible 
collaboration technologies for the benefit of better team management and 
productivity. 
Keywords: Expectations, Satisfaction, Office 365 usability, Employee, G-Able 
Company Limited  
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1. บทน า 
 ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการน า Office 365 เข้ามาใช้งานในองค์การเพ่ิม
มากขึ้น จากการผลส ารวจพนักงานไทยในการใช้งานไมโครซอฟท์ Office 365 พบว่ามี 3 ปัจจัย 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลัก ซึ่งพนักงานต้องการมาก
ที่สุดได้แก่ เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน การผสมผสานกันระหว่างการท างาน และ ทักษะด้านดิจิทัล 
โดยผู้ร่วมท าแบบส ารวจมองว่า พวกเขาเป็นพนักงานต้องสามารถใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้และใช้เวลาที่
น้อย คิดเป็นร้อยละ 85 ต้องสามารถใช้งานเมื่ออยู่นอกออฟฟิศ คิดเป็นร้อยละ 20 ไดร้ับการสนับสนุน
จากวัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหาร ให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 
คิดเป็นร้อยละ 63 และมีความเห็นด้วยว่าผู้น าองค์กรของตนมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ในการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกคน คิดเป็นร้อยละ 46 (“Microsoft”, 2564) ด้วยเทรนด์ของการ
ท างานในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ส่งผลต่อลักษณะการท างานในรูปแบบใหม่ 
“Work Trend Index” 

การเปลี ่ยนแปลงการท างานในรูปแบบใหม่ หรือการท างานรูปแบบไฮบริด ผู ้บริหารและ
บุคลากรในองค์กรควรรู้เมื่อเข้าสู่วิถีการท างานยุคใหม่ ได้แก่ การท างานแบบยืดหยุ่นได้เกิดขึ้นแล้ว
และต้องไปกับมันต่อ ผู้บริหารระดับสูงขาดการติดต่อกับพนักงาน และต้องการกระตุ้นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพการท างานดียิ่งขึ้นจริงแต่แฝงบนความเหนื่อยล้าของพนักงาน อีกท้ัง Gen 
Z เป็นวัยที่มีความเสี่ยงและจ าเป็นต้องได้รับการเติมไฟในการท างานอีกครั้ง ท าให้มุมมองการท างาน
ของทีมแคบลงส่งผลให้ขาดการสร้างสรรค์ส ิ ่งใหม่ ๆ ด้วยความจริงใจและตัวตนที ่แท ้จริง 
(Authenticity) จะกระตุ้นประสิทธิภาพการท างานและความเป็นอยู ่ของพนักงาน และได้คนที่มี
ความสามารถจากทุกหนแห่งในโลกมาร่วมท างานในช่วงการท างานแบบไฮบริด จากรายงานแสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารควรเข้าและกระตุ้นการให้ท างานแบบไฮบริดกลายเป็นการท างานแบบปกติ ด้วยการ
คิดใหม่และรื้อวิธีการท างานเก่า ๆ แบบยาวนาน การเลือกใช้งานในรูปแบบนั้นมีผลต่อองค์กรใน
อนาคต ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของลักษณะการท างาน โดยเฉพาะเทรนด์การท างาน
ร่วมกันใน Microsoft Teams และ Outlook ที่ได้แสดงมุมมองของรูปแบบการท างานที่ชัดเจนขึ้น 
ซึ่งการท างานรูปแบบไฮบริคจะสามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการทีมงานและประสิทธิภาพการ
ท างานได้ดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงจุดเปลี่ยนส าคัญในเรื่องสถานที่ท างาน โดยพบว่า 73% ของคนท างาน
ต้องการให้การท างานแบบ Remote Work ยังคงด าเนินต่อไป การประกาศรับสมัครงานที่สามารถท า
จากที่ไหนก็ได้บน LinkedIn เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า และ
แรงงานทั่วโลกกว่า 40% ก าลังพิจารณาที่จะย้ายออกจากนายจ้างเดิม และ 46% ก าลังวางแผนที่จะ
ย้ายงานที่สามารถท างานจากที่ไหนก็ได้ ในระยะสั้น จุดยืนของนโยบายการท างานที่ยืดหยุ่น จะส่งผล
กระทบต่อทั้งคนอยู่ คนไป และคนที่เข้างานใหม่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ อีกทั้ง ดัชนี
แนวโน้มการท างานปี 2021 ที่ได้จากการส ารวจคนท างานมากกว่า 31,000 คน ใน 31 ประเทศทั่ว
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โลกและรวมถึงประเทศไทย เพ่ือท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานพร้อม ๆ กับการตรวจจับ
สัญญาณส าคัญจากคนท างานที่มาจากข้อมูลนับล้านล้านข้อมูลใน Office 365 หรือ Microsoft 365 
และ LinkedIn รวมทั้งมุมมองจากผู้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที ่ท างานเพื่อการท างานโดย
เฉพาะที่มีประสบการณ์มานานหลายทศวรรษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าเกิดขึ้น พบว่า 
การท างานได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเทรนด์ Remote Work ได้เป็นหนึ่งเทรนด์ที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้น โดย คาริน คิมโรห์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ LinkedIn ได้กล่าวว่า “เรา
มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันจาก Remote Work อีกทั้งยังเห็นผู้ที่มีความสามารถหรือ 
talent ในวงกว้างข้ึน ดังนั้นเราจะเห็นการกระจายตัวของทักษะต่าง ๆ อย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ 
และนี่เป็นเวลาที่ผู้บริหารจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าถึงผู้ที่มีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งไม่
เคยมีมาก่อน”  (“Microsoft”, 2564)  

บริษัท จีเอเบิล จ ากัด ได้มีการปรับปรุงระบบการใช้งานภายในบริษัทโดยการน า Office 365 
เข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในบริษัท โดยโปรแกรม Office 365 เป็นโปรแกรมท่ี
เหมาะส าหรับทุกธุรกิจทั้ง ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  และขนาดย่อมหรือ SME บริษัท จีเอเบิล 
จ ากัด มีจ านวนพนักงาน 980 คน ที่ต้องการโซลูชันระยะไกลที่ง่ายดาย ตอบสนองธุรกิจที่เน้นเรื ่อง
งานเอกสารเป็นหลัก รวมถึงอ านวยความสะดวกในการใช้งานกับทุก ๆ อุปกรณ์ส าหรับพนักงานที่ต้อง
เดินทางไปท างานนอกสถานที่ ปลอดภัยด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น
มากมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างคุ้มค่าแท้จริง ครบถ้วน
ทุกความต้องการ ทุกโปรแกรมออนไลน์พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ (“บริษัท จีเอเบิล จ ากัด”, 2564)  

จากข้อมูลแนวโน้มในวิถีการท างานรูปแบบใหม่  และการใช้งาน Office 365 ตามที่บริษัทได้
ก าหนด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 
ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด เพื่อให้ทราบถึงระดับความคาดหวังและพึงพอใจต่อการใช้งาน 
Office 365 เป็นอย่างไร และน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรม Office 
365 เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้ใช ้งาน ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการท างานที่
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และเทคโนโลยีในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
 2.3 เสนอแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรม Office 365 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
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3. แนวคิดทฤษฎี กรอบการศึกษา และ ระเบียบวิธีวิจัย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 Vroom (1994) ได้อธิบายทฤษฎีความคาดหวังไว้ว่า เป็นทฤษฎีที่พยายามคาดการณ์หรือ

อธิบายถึงระดับก าลังกายก าลังใจที่บุคคลอุทิศให้กับงาน และเชื่อว่าแรงจูงใจในการท างานของบุคคล

ถูกก าหนดโดยความเชื่อของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามและผลการ

ปฏิบัติงานและการเห็นความส าคัญของผลลัพธ์ต่างๆ ที่ได้จากความพยายามในระดับต่างๆกัน ทฤษฎี

ความคาดหวังของ Vroom เป็นทฤษฎีที่ให้ค าอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจูงใจ โดยกล่าวถึง

ประสิทธิภาพของความคาดหวังในความพยายามของแต่ละบุคคล ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง และเกิดขึ้น

ด้วยองค์ประกอบใดเป็นตัวผลักดันสนับสนุน ผลงานของ Vroom ของมีส่วนส าคัญที่จะชี้ ให้บุคคล

ต่าง ๆ เห็นว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือต าแหน่งที่เหมาะสมของตนเอง 

หรือของผู้อื่น เป็นความคาดหวัง ที่แสดงออกมาในรูปความรู้สึกว่าควรจะ ประพฤติปฏิบัติอย่างไรใน

สถานการณ์ต่าง ๆ หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทฤษฎีความคาดหวังนี้มีประโยชน์ในการอธิบาย 

พฤติกรรมของคนในการท างานทั้งยังให้แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการพิจารณาเลื่อน

ยศเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน เพ่ือตอบแทนการท างานของพนักงาน ควรจะเป็นไปในทางยุติธรรม

โปร่งใส เหมาะสมตามความคาดหวังของลูกจ้าง หรือ พนักงานที่ท างานให้องค์กร Vroom (1964) 

ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึงการคาดคะเน การท านายล่วงหน้า ต่อ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอิงจากประสบการณ์ของตนเองในเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน จาก
ความหมายดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้น ามาใช้ในการศึกษาเรื่อง ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
การใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด ต่อไป 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Headey & Muffels (2016) ได้กล่าวว่า เป็นความรู้สึกที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ส าหรับความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่หากเกิดขึ้น
แล้วจะท าให้รู ้สึกมีความสุขซึ่งจะเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกทางลบ เป็น
ความรู้สึกท่ีผิดหวัง ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุดในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยความพึงพอใจมี 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึก
ในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 

ความส าคัญของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจนับเป็นเป้าหมายสูงสุดธุรกิจด้านการบริการ แต่ยิ ่งไปกว่านั ้นการท าให้

ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกถือว่าเป็นความส าเร็จของธุรกิจด้านการบริการ
ที่แท้จริง ดังนั้นความส าคัญของความพึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยต้นๆ ที่ผู้ประกอบการด้านงานบริการ พ่ึง



วราภรณ์ คุ้มเมฆา 
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ได้รับจากผู ้บริโภค โดยได้น าเสนอและสรุปความส าคัญของความพึงพอใจไว้ดังนี ้ (Headey & 
Muffels, 2016)  1) ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ คือ ตัวก าหนดลักษณะของการบริการของ
ผู้ประกอบการโดยทางผู้ประกอบการในด้านการบริการควรมีการส ารวจ และประเมินการบริการของ
สินค้าหรือบริการของตนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ละครั้ง 
และมีความต้องการด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่ หรือการบริการมีข้อผิดพลาดหรือควรปรับปรุงในด้านไหน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจด้านบริการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ยังเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคเลือกกลับมาใช้บริการซ ้า 
หรือแนะน าให้บุคคลใกล้ชิดมาใช้บริการได้อีกด้วย ซึ่งส่งให้เห็นถึงภาพบริการ ว่าการบริการในแต่ละ
ด้านนั้นมีความสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนด้วย สถานที่ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ บุคลิกลักษณะของพนักงานบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการด้วย 

Zeithaml (2018) ได้ก าหนดความพึงพอใจในภาพบริการไว้ ทั้งหมด 5 ด้านดังที่รู้จักในชื่อ 
SERVQUAL เพ่ือวัดความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดังนี้ 1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง ความ
พึงพอใจที่ผู ้ใช้บริการสามารถคาดคะเนการ บริการที่จะได้รับได้อย่างชัดเจนโดยลักษณะของสิ่ง
อ านวยความสะดวกสามารถจับต้องได้ เช่น ป้าย สัญลักษณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้การแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น 2) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความพึง
พอใจที่ผู ้ให้บริการสามารถให้บริการได้ ตามที่ให้ไว้กับผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและ
สม ่าเสมอ 3) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพึงพอใจที่ผู้ให้บริการมีความ
พร้อม ในการที่จะให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 4) ด้าน
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Assurance) หมายถึง ความพึงพอใจที่ผู้ให้บริการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการบริการขององค์กร 5) ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) เป็นความ
พึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการรวมถึงให้ความส าคัญและให้เกียรติต่อ
ผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับโปรแกรม Office 365 ในปัจจุบัน 
 1.ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ส าหรับองค์กร Office 365 สามารถใช้เป็น

อีเมลระดับธุรกิจผ่านประสบการณ์การใช้งานผ่าน Outlook ที่สมบูรณ์และคุ้นเคยซึ่งสามารถเข้าถึงได้
จากเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้ Outlook Web App และรับกล่องจดหมายขนาด 50 GB ต่อผู้ใช้งานหนึ่ง
รายและสามารถแนบไฟล์ได้ 25 MB ท าให้การท างานร่วมกันเป็นทีมง่ายยิ่งขึ้น จัดเก็บและแชร์อีเมล
และเอกสารในโฟลเดอร์เฉพาะของโครงการ เพ่ือให้ทุกคนในทีมสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ส าหรับองค์กรมีความสามารถในการเก็บถาวร 
(Archive) และการระงับตามกฎหมาย พร้อมด้วยเนื้อที่ในการจัดเก็บไม่จ ากัด ส าหรับความต้องการใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใช้นโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP) และเคล็ดลับ



ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
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นโยบายที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้เรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบเพ่ิมเติมในอีเมล สิ่งเหล่านี้จะท าให้บุคลากรที่
ใช้ Office 365 พึงพอใจที่จะใช้งานต่อไป 

 2.ระบบเว็บไซด์และระบบจัดการเอกสารขององค์กร ความพึงพอใจในการใช้ Office 
365 บุคลากรสามารถเข้าไปใช้ระบบที่มีอยู่ช่วยในการจัดการกับเอกสารได้ง่ายขึ้นด้วย OneDrive for 
Business ให้ที่จัดเก็บขนาด 1 TB ส าหรับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อการเข้าถึงเอกสารได้จากทุกที่ แชร์ไฟล์
กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคุมว่าใครจะสามารถดูและแก้ไขเอกสารได้บ้าง และซิงค์
ไฟล์กับพีซีและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างง่ายดาย ในส่วนของเว็บไซด์ ท าให้สามารถเข้าถึงและแชร์เอกสาร
ด้วยที่จัดเก็บหลักขนาด 10 GB บวกเพิ่มอีก 500 MB ต่อผู้ใช้ ด้วยการบริหารจัดการสิทธิ์ท าให้คุณ
สามารถจ ากัดการเข้าถึงเอกสารและอีเมลแก่บุดคลที่เฉพาะเจาะจง และป้องกันไม่ให้คนอื่นดูหรือ
แก้ไขเอกสารได้ ถึงแม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะถูกส่งออกนอกองค์กรก็ตาม 

3.ระบบประชุมออนไลน์วิดีโอความละเอียดสูงขององค์กร Office 365 สามารถเข้า
มาช่วยในการประชุมขององค์กรในยุคที่เกิดวิกฤตเช่นนี้ได้ ซึ่งบุคลากรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
ด้วยจัดการประชุมออนไลน์ด้วยเสียงและวิดีโอโดยใช้การแชร์หน้าจอด้วยคลิกเดียวและการประชุม
วิดีโอแบบ HD ท าให้การประชุมไม่จ าเป็นที่ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถเข้าถึงการประชุมได้ทุกท่ี
ทุกเวลา และสามารถบันทึกและดูการประชุมย้อนหลังได้ 

4.ระบบส านักงานออนไลน์ (Office Online) Office 365 ท าให้ความคิดและงาน
พัฒนาด้วเครือข่ายสังคมส าหรับองค์กร ซึ่งท าให้การท างานร่วมกันกับคนที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่อง
ง่าย สามารถสร้างและแก้ไขเอกสาร Word, PowerPoint, Excel และ OneNote จากเบราว์เซอร์
ส่วนกลางขององค์กรได้อย่างทันที ซิงค์อีเมล ปฏิทินและท่ีติดต่อ แก้ไขไฟล์เอกสาร Office และอ่ืน ๆ 
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เช่น Windows Phone, iOS และ Android เพ่ิมประสบการณ์ในการใช้งาน 
Office ที่สอดคล้องและคุ้นเคยบนพีซี Mac, Windows, Tablet และอุปกรณ์มือถือ Office สนับสนุน
พีซีและแท็บเล็ต Windows ที่ใช้งาน Windows 7 หรือสูงกว่า และ Mac ที่มี Mac OS X 10.6 หรือ
สูงกว่า ส าหรับข้อมูลเรื่องอุปกรณ์มือถือ ถือได้ว่าเป็นการสร้างความพึงใจในการใช้งานให้กับบุคลกร
ได ้

5. โปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป (Microsoft Office) Office 365 มีชุดโปรแกรม 
Office ด ั ง นี้  PowerPoint, Word, Excel, OneNote, Publisher, Access, Outlook, Exchange 
และ Bookings ซึ่งบุคลากรที่ใช้งานมีความพึงพอใจในส่วนของการเก็บแนวคิดต่าง ๆ ด้วยวิธีที่ถนัด
ที่สุด ไม่ว่าจะใช้แป้นพิมพ์ปากกา หรือหน้าจอสัมผัสจัดรูปแบบข้อมูลอย่างง่ายดายใน Excel ด้วย
เครื่องมือที่จดจ ารูปแบบ และช่วยเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์รวมเนื้อหาอย่างง่ายดายจาก PDF เพ่ือ
สร้างเอกสาร Word ที่ดูสวยงามได้ด้วยตนเอง สามารถบันทึกหรือฝากข้อความเสียงได้โดยอัตโนมัติ 
ข้อความเสียงจะถูกบันทึกไปยัง Exchange Online และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จาก Outlook, 
Outlook Web App หรือโทรศัพท์มือถือได้ 
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Microsoft Office 365  

 เป็นบริการของบริษัท Microsoft ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปีตุลาคม 2010 โดยเริ่มเป็น

เวอร์ชัน Private Beta ก่อนในหลาย ๆ องค์กร และเริ่มเข้าสู่เป็น Public Beta ในเดือนเมษายน 

2011 โดยที่ Microsoft เองได้ออกแบบ Office 365 ในคอนเซปต์ "[Bring] Together" โดยพัฒนา

จากบริการเติมคือ Business Productivity Online Suite หรือ BPOS ซึ่งจะอัปเดตตลอดเวลาผ่าน

บริการของคลาวด์ ซึ ่งประกอบด้วยบริการยอดฮิตที ่อยู ่บนเซิร ์ฟเวอร์ คือ Exchange Server, 

SharePoint Server และ Lync Server มารูปแบบในการให้บริการหรือ Online แทนซึ่งในช่วงแรก

จะเหมือนบริการในเวอร์ชัน 2010 โดยเริ่มแผนการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เมื่อเข้าสู่

ยุคของ Office 2013 เวอร์ชันของ Office 365 ได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ตั ้งแต่ว ันที ่ 27 

กุมภาพันธ์ 2013 ซึ่งเหมือนกับเวอร์ชันในเซิร์ฟเวอร์ 2013 โดยเริ่มมีแผนการใช้งานที่หลากหลายมาก

ขึ้นทั้งในแบบธุรกิจภาคการศึกษา ราชการ และส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงเพิ่มในส่วนของ Office 2013 

ที่สามารถติดตั้งได้มากถึง 5 เครื่อง ส าหรับในประเทศไทยเริ่มเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่

ต้นเดือนกรกฎาคม 2013 ที่ผ่านมาโดยผ่านทั้งบัตรเครดิตหรือผ่านตัวแทนจ าหน่ายลิขสิทธิ ์ของ

ไมโครซอฟท์ และถึงวันที ่ 19 มีนาคม 2013 Microsoft ได้ออกแผนในการรวมบริการสื ่อสังคม

ออนไลน์ส าหรับองค์กรที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Yammer ซ่ึง Microsoft ได้ซื้อกิจการมาในปี 2012) 

กับ Office 365 โดยสามารถ "ลงชื่อเข้าใช้" เพียงครั้งเดียว เข้าได้ทั้ง 2 บริการโดยน ามาแทนที่บริการ

เติมที่เรียกว่า SharePoint NewsFeed  (เป็นบริการสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับองค์กรบน SharePoint 

Online) ซึ่งมีการเปิดตัวบน Office 365 ในเดือนมิถุนายน 2013 ที่ผ่านมา และเริ่มรวมกันในเดือน

กรกฎาคม 2013 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2013 Microsoft ได้เปิดเผยฟีเจอร์ PowerBall ซึ่งเป็นชุด

เครื่องมือในการท า Business Intelligence และ Self-Service Data Mining บน Office 365 โดยมี

การอัปเดตทั้งหมดภายในสิ้นปี 2013 PowerBl นั้นจะท างานร่วมกับ Excel ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้

เครื่องมือ Power Query ในการสร้างสเปตชีตและกราฟโดยใช้ข้อมูลทั้งแบบ Pubic และ Private 

รวมถึงการแสดงผลบนแผนที่ 3 มิติผ่าน Bing Map 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด โดยก าหนด
ตัวแปรที่ใช้นการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย ความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร 
บริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีรายละเอียด 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล 2) การ
สนับสนุน และ รักษาความปลอดภัย 3) การประชุมออนไลน์วิดีโอ (MS Team) 4) โปรแกรม Office 
365 ใช้งานส าเร็จรูป และ 5) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ และ ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 
365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีรายละเอียด 5 หัวข้อดังนี ้ 1) การใช้งานจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล 2) ระบบเว็บไซด์และระบบจัดการเอกสารขององค์กร 3) ระบบประชุม
ออนไลน์วิดีโอความละเอียดสูง (MS Team)  4) ระบบส านักงานออนไลน์ (Office Online) และ 5)
โปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป (Microsoft Office)  ตัวแปรที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด มี
รายละเอียด 5 หัวข้อ ดังนี้ 
1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล 
     1.1 การเช่ือมต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน  
     1.2 ขนาดพื้นท่ีจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
2. การสนับสนุน และรักษาความปลอดภัย 
     2.1 การสนับสนุนการใช้งานของ Office 365 ที่ช่วยในเรื่องการท างาน 
     2.2 การรักษาความปลอดภัยของ Office 365 ในการป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
3. การประชุมออนไลน์วิดีโอ (MS Team) 
     3.1 จัดประชุมวิดีโอออนไลน์ของ Office365 ในการท างานร่วมกันของบุคลากรใน
บริษัท 
     3.2 ความสามารถในการจัดประชุมออนไลน์ของ Office 365 เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน 
4. โปรแกรม Office 365 ใช้งานส าเร็จรูป 
     4.1 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ของ Office 365 ช่วยในการจัดรูปแบบจัดข้อมูล 
     4.2 รูปแบบการใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยจัดท าแผนงานของบริษัท 
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 
     5.1 ใช้งานอุปกรณ์ที ่มีความปลอดภัย และ สะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป 
โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต  
     5.2 การใช้งานอุปกรณ์ของแอพ Office 365 ที่ให้ความสะดวกต่อการใช้งาน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา (ต่อ) 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรบริษัท 

จีเอเบิล จ ากัด ประกอบด้วย 1) กลุ่มงาน ทีมสนับสนุน (Support) ได้แก่ กลุ่มทีมบุคคล (HR) กลุ่มทีม

บัญชีและการเงิน (ACCOUT & Finance) กลุ่มทีมจัดซื้อ (PURCHASE) กลุ่มทีมสนับสนุนการขาย 

(Sale-Coordination) กลุ ่มแผนกไอที (ITS) รวมทั้งหมด จ านวน 150 คน 2) กลุ ่มทีมขาย (Sale 

Team) จ านวน 200 คน และ 3) กลุ ่มวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Engineer) และผู ้จ ัดการโครงการ 

(Project Manager) จ านวน 630 คน รวมทั้งสิ ้น 980 คน (“บริษัท จีเอเบิล จ ากัด”, 2564) กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรบริษัท จีเอเบิล จ ากัด โดยค านวณจากสูตร Taro Yamane 

(1973: 727-728) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 

0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling ) 

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีรายละเอียด 5 
หัวข้อดังนี้ 
1. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล 
     1.1 ความสะดวกในการส่งเอกสารทางเมล์ 
     1.2 การเปิดเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆผ่านอีเมล 
2. ระบบเว็บไซด์และระบบจัดการเอกสารขององค์กร 
     2.1 การจัดการสิทธิการเข้าถึงและรหัสลับข้อความในการป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
     2.2 การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของ Office 365 
3. ระบบประชุมออนไลน์วิดีโอความละเอียดสูง (MS Team) 
     3.1 การสนับสนุนความสะดวกในการจัดประชุมของ Office 365 
     3.2 ระบบป้องกันความปลอดภัยของการแชร์ข้อมูลการประชุม 
4. ระบบส านักงานออนไลน์ (Office Online) 
     4.1 การเข้าถึงข้อมูลของ Office 365  
     4.2 การท างานของ Office 365 ในการเชื่อมต่อข้อมูลทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป  
โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต  
5. โปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป (Microsoft Office) 
     5.1 การแชร์เอกสาร Word, Excel, Power point, Share Point และ Outlook  
     5.2 ความปลอดภัยและการปกป้องในการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ทุกชนิด 

ตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
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โดยใช้คอมพิวเตอร์ตามรายชื่อรหัสพนักงาน การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล 

จ ากัด ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง  สังคม 

(SPSS for Windows Version 11.5) และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  ได้แก่ โดยการหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและบทความ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ระยะเวลาในการศึกษาการวิจัยครั้ งนี้ 

ด าเนินการศึกษาระหว่าง เดือนสิงหาคม2564 –  พฤศจิกายน 2564 โดยระยะเวลาในการศึกษารวม

ทั้งสิ้น 4 เดือน 

 

4. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็น
บุคลากรบริษัท จีเอเบิล จ ากัด เป็นเพศหญิง มีจ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 มีอายุระหว่าง 
40 - 49 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 มีสถานภาพเป็นกลุ่มทีมขาย (Sale Team) จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีต าแหน่ง / หน้าที่เป็นระดับปฏิบัติการ จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.0 มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 

4.2 ความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด พบว่า 
ข้อมูลความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีความคาดหวัง 
การเชื่อมต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 2 เครื่อง จ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.2 มีความคาดหวังขนาดในการจัดเก็บเอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)  มากกว่า 
50 GB ขึ้นไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 มีความคาดหวังในการสนับสนุนการใช้งานในการ
ท างานที่สะดวกมากขึ้น จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 มีความคาดหวังในการรักษาความ
ปลอดภัยในการป้องกันการสูญหายของข้อมูล จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 มีความคาดหวัง
ในการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์ในด้านการท างาน จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 มีความ
คาดหวังในความสามารถการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์เปิดวิดีโอเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน (Together 
Mode) มีจ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีความคาดหวังในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
จัดรูปแบบการจัดข้อมูลอย่างง่ายดาย จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 มีความคาดหวังรูปแบบ
การใช้งานร่วมกับโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดท าแผนงาน จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 มี
ความคาดหวังในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและสะดวกที่จะใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 168 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 58.9 และมีความคาดหวังการใช้งานอุปกรณ์ของแอพ Office 365 ในความสะดวกในการใช้
งาน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 

4.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร 
บริษัท จีเอเบิล จ ากัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.3.1 ด้านการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การส่งเอกสารทางเมล์มีความสะดวก
ในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมา การเปิดเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ
ผ่านอีเมลได้ง่ายและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
  4.3.2 ด้านระบบเว็บไซด์และระบบจัดการเอกสารขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การจัดการสิทธิการเข้าถึงและรหัส
ลับข้อความในการป้องกันการสูญหายของข้อมูล อยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.47 
รองลงมา Office 365 ช่วยสนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
  4.3.3 ด้านระบบประชุมออนไลน์วิดีโอความละเอียดสูง (MS Team) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า Office 365 ช่วยสนับสนุน
ความสะดวกในการจัดประชุมทางไกล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 รองลงมา การแชร์
ข้อมูลการประชุมมีระบบป้องกันความปลอดภัยดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
  4.3.4 ด้านระบบส านักงานออนไลน์ (Office Online) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า Office 365 ท างานเชื่อมต่อข้อมูลทุก
อุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต ได้อย่างสะดวกราบรื่น อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมา Office 365 เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและปลอดภัย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
  4.3.5 ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป (Microsoft Office) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ทุก
ชนิดมีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องในระดับที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
รองลงมา การแชร์เอกสาร Word, Excel, Power point, Share Point และ Outlook ได้อย่างง่าย 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
 4.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีข้อเสนอแนะ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 รองลงมาเสนอแนะในเรื่อง ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ใช้งานง่าย 
และปลอดภัยในการป้องกันการแฮกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และ
มีการผลิต ผลิตภัณฑ์ออกมาหลายตัวซ ้าซ้อนกันมากเกินไปท าให้การใช้งานไม่ครอบคลุม และยังมี
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ข้อจ ากัดของซอฟแวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟแวร์ควรมีความเสถียรมากขึ้นหลังการอัพเดท และควร
มีการลดต้นทุนของซอฟแวร์ให้ถูกลง และเพิ่มฟังก์ชั่นรูปแบบ ux ui ให้ดูน่าใช้งานเพิ่มขึ้น รวมถึง
พัฒนา AI ให้สนับสนุนทักษะภาษาท่ีแม่นย าและหลากหลายมากข้ึน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 

5. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
5.1 ด้านความคาดหวังต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด  

ความคาดหวังการเชื่อมต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน

พบว่า มีความคาดหวังจ านวนเครื ่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 2 เครื ่องที ่ใช้ในการท างานใน

ส านักงานกล่าวได้ว่า บุคลากรบริษัท จีเอเบิล จ ากัด ต้องท างานในหลายๆ เครื่องพร้อมกัน โดยที่ไม่

จ าเป็นต้องพกอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆสอดคล้องกับธานินทร์ อินทรวิเศษ และคณะ

(2563:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิธีการคิดเชิงระบบด้วย

เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ของMicrosoft Office 365 พบว่า จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถใช้งาน

มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไป สามารถน ามาช่วยส่งเสริมและอ านวยความสะดวก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

ประพันธ์ พงษ์ทองประชุม และปัทมา เจริญพร (2558:บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ 

ประสิทธิภาพการใช้ชุดโปรแกรมส านักงานโอเพนออฟฟิศของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย พบว่า การใช้งานชุดโปรแกรมในส านักงานหลายๆ เครื่องพร้อมกันช่วยให้ไม่จ าเป็นต้องพก

อุปกรณ์หลายชิ้นได ้

ความคาดหวังของขนาดพื้นที่จัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) พบว่า มีความ

คาดหวังอยากได้ขนาดในการจัดเก็บเอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) มากกว่า 50 GB ขึ้นไป 

กล่าวได้ว่า บุคลากรบริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีจ านวนข้อมูลที่มาก จึงจ าเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการ

จัดเก็บมากตามไปด้วย สอดคล้องกับธานินทร์ อินทรวิเศษ และคณะ (2563: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิธีการคิดเชิงระบบด้วยเครื่องมือเพื่อการเรยีนรู้

ของ Microsoft Office 365 พบว่า Microsoft Office 365 ที่มีขนาดในการจัดเก็บข้อมูลจ านวน

มากจะช่วยให้อ านวยความสะดวก อีกทั้งยังสอดคล้องกับพงษ์เพชร พงษ์พรม และคณะ (2563: 

บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาและประเมินผลการใช้โปรแกรม ระบบจัดการข้อมูล

ร้านคม ฟิชชิ่ง ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตัวช่วยในการ

พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

ความคาดหวังในการสนับสนุนการใช้งานของ Office 365 พบว่า มีความคาดหวังให้ 

Office 365 มาช่วยในการสนับสนุนการใช้งานที่มาช่วยให้ท างานสะดวกมากขึ้น กล่าวได้ว่า บุคลากร

บริษัท จีเอเบิล จ ากัด ต้องการได้งานที่ดีมีคุณภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย และเสร็จทันระยะเวลาที่
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ได้ก าหนด สอดคล้องกับภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โปรแกรมประยุกต์ เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการจัด

กลุ่ม อีกทั้งยังสอดคล้องกับนิศากร เถาสมบัติ และคณะ (2560: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพ่ือปรับปรุงการตรวจสอบพ้ืนที่ป่า พบว่า 

หลังจากที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ท าให้ระบบสามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลได้ ณ จุดที่ส ารวจ

ทันท ี

ความคาดหวังในการรักษาความปลอดภัยของ Office 365 พบว่า มีความคาดหวังให้ 

Office 365 มาช่วยดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการสูญหายของข้อมูลของ

บริษัท กล่าวได้ว่า บริษัท จีเอเบิล จ ากัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีข้อมูลในระบบมากจึงจ าเป็นที่จะต้องมี

ระบบในการป้องกันการสูญหายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางต้องมีการใส่รหัสขออนุญาตจากเจ้าของ

ข้อมูลก่อนทุกครั้งจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับบริษัท สอดคล้องกับศิริชัย กิ่งสีดา และคณะ 

(2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ ความต้องการในการจัดการระบบสารสนเทศทาง

การศึกษาของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 พบว่า 

การจัดการระบบสารสนเทศ จะเป็นตัวช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

ณรงค์ ล ่าดี (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ในการเข้ารับบริการวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า การเข้า

รับบริการวิชาการ ที่มีความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ 

ความคาดหวังในการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์ของ Office 365 พบว่า มีความคาดหวังที่

จะน ามาใช้ในการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์ในด้านการท างานร่วมกันของบุคลากรในบริษัท กล่าวได้ว่า 

สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ท าให้พนักงานบางส่วนในบริษัทต้อง work 

from home จึงมีการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์มาช่วยในการท างานแทนการเข้ามาท างานในบริษัท 

สอดคล้องกับธานินทร์ อินทรวิเศษ และคณะ (2563: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิธีการคิดเชิงระบบด้วยเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ของ Microsoft Office 365 พบว่า 

ไมโครซอฟท์ อิดูเคชั่น สามารถส่งเสริมการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์ในด้านการท างานร่วมกัน อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับนิศากร เถาสมบัติ และคณะ (2560: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา

ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบพื้นที่ป่า พบว่า ระบบที่

พัฒนาขึ้นสามารถถ่ายทอดวิดีโอออนไลน์ในระบุต าแหน่งของนักส ารวจ 

ความคาดหวังในความสามารถในการจัดประชุมออนไลน์ของ Office 365 พบว่า มีความ

คาดหวัง Office 365 มาช่วยในความสามารถการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์เปิดวิดีโอเสมือนอยู่ในห้อง



ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
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เดียวกัน (Together Mode) กล่าวได้ว่า ผู้ใช้งานต้องการให้มีการจ าลองการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์

ให้มีบรรยากาศเสมือนเข้าไปประชุมอยู่ในห้องประชุมให้มากที่สุด สอดคล้องกับประพันธ์ พงษ์ทอง

ประชุม และปัทมา เจริญพร (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการใช้ชุด

โปรแกรมส านักงานโอเพนออฟฟิศของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า การใช้ชุด

โปรแกรมจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยประสบการณ์ในส่วนของการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์ อีกทั้งยัง

สอดคล้องกับพงษ์เพชร พงษ์พรม และคณะ (2563: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา

และประเมินผลการใช้โปรแกรม ระบบจัดการข้อมูลร้านคมฟิชชิ่งในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ช่ วยให้ได้

ประสิทธิภาพการด าเนินงานผ่านการจัดประชุมวิดีโอออนไลน์ของผู้ใช้งาน 

ความคาดหวังในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของ Office 365 พบว่า มีความคาดหวังในการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของ Office 365 มาช่วยในการจัดรูปแบบจัดข้อมูลให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลใน

ระบบของบริษัท กล่าวได้ว่า บุคลากรบริษัท จีเอเบิล จ ากัด มีการท างานอยู่ตลอดเวลาจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องน าข้อมูลไปใช้ได้ทันที เพื่อสามารถดึงมาใช้งานได้รวดเร็ว สอดคล้องกับธานินทร์ 

อินทรวิเศษ และคณะ (2563: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

วิธีการคิดเชิงระบบด้วยเครื ่องมือเพื ่อการเรียนรู ้ของ Microsoft Office 365 พบว่า โปรแกรม

ส าเร็จรูปของ Office 365 จัดระเบียบกลุ่มข้อมูลความรู้ และสร้างผังความคิด เพื่อน าไปสู่การสร้าง

ข้อสรุป อีกท้ังยังสอดคล้องกับปรีชา พังสุบรรณ และคณะ (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 

การประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พบว่า การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของ Office 365 ท าให้เกิดความง่ายในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้

ได้ทันท ี

ความคาดหวังรูปแบบการใช้งานร่วมกับโปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า มีความคาดหวังที่จะน า 

รูปแบบการใช้งานร่วมกับโปรแกรมส าเร็จรูปของ Office 365 มาช่วยจัดท าแผนงานของบริษัทให้เป็น

ระเบียบ กล่าวได้ว่า การท างานในแต่ละครั้งจะต้องมีการวางแผนก่อนที่จะท างานทุกครั้ง จึงมีความ

ต้องการที่จะใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการดูแลวางแผนให้เป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับศิริชัย กิ่งสี

ดา และคณะ (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความต้องการในการจัดการระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 

พบว่า โปรแกรมส าเร็จรูปของ Office 365 มาใช้วางแผนการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ

ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 

K. Bakiyaraj and B.S. Jayanthi (2020: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ระดับความ

พึงพอใจของลูกค้าในการใช้งาน Microsoft Office 365 พบว่า โปรแกรมส าเร็จรูปของ Office 365 

สามารถวางแผนงานร่วมกันกับการบริการ และการสนับสนุนด้านเทคนิค ความปลอดภัย 



วราภรณ์ คุ้มเมฆา 
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ความคาดหวังในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และสะดวก พบว่า มีความคาดหวังที่จะใช้

งานอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และสะดวกอย่างคอมพิวเตอร์ กล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์สามารถที่จะ

เก็บข้อมูลได้มากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ และมีระบบในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่

ปลอดภัยมากกว่า สอดคล้องกับธานินทร์ อินทรวิเศษ และคณะ (2563: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา

เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมวิธีการคิดเชิงระบบด้วยเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ของ Microsoft 

Office 365 พบว่า สามารถน ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้

งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั ้งยังสอดคล้องกับแพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ (2562: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์โดยการสร้าง

เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ พบว่า อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์

การพัฒนาผู้ผลิตและมาตรฐานซอฟต์แวร์ และกลยุทธ์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ความคาดหวังการใช้งานอุปกรณ์ของแอพ Office 365 พบว่า มีความคาดหวังการใช้งาน

อุปกรณ์ของแอพ Office 365 ที่จะใช้งานบนอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกต่อการใช้งาน กล่าวได้ว่า 

อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การท างานมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องมีความ

สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการใช้งาน สอดคล้องกับพงษ์เพชร พงษ์พรม และคณะ (2563: 

บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาและประเมินผลการใช้โปรแกรม ระบบจัดการข้อมูล

ร้านคม ฟิชชิ่ง ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลลัพธ์การสืบค้นที่รวดเร็วช่วยในการอ านวยความสะดวกใน

การท างานให้มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสอดคล้องกับปรีชา พังสุบรรณ และคณะ (2558: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ การประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน 

5.2 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ของบุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 

ด้านการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล พบว่า มีความพึงพอใจในการจัดส่ง

เอกสารทางเมล์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเปิดเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ผ่านอีเมลได้

ง่ายและรวดเร็ว กล่าวได้ว่า บริษัท จีเอเบิล จ ากัด ต้องการที่จะได้งานที่มีคุณภาพ และประสิทธิ ภาพ

ของงาน จึงมีการใช้การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล มาช่วยในการจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องมา

ช่วย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลการ สอดคล้องกับภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) 

ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า การจัดส่งเอกสารจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ที่รวดเร็วท าให้ได้รับผลการประเมินอย่างทันที อีกทั้งยังสอดคล้องกับ K. 

Bakiyaraj and B.S. Jayanthi (2020: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ระดับความพึง
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พอใจของลูกค้าในการใช้งาน Microsoft Office 365 พบว่า การจัดส่งเอกสารทางเมล์ต้องมีคุณสมบัติ

และการปฏิบัติตามข้อก าหนดมากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวก 

 ด้านระบบเว็บไซด์และระบบจัดการเอกสารขององค์กร พบว่า มีความพึงพอใจการ

จัดการสิทธิการเข้าถึงและรหัสลับข้อความในการป้องกันการสูญหายของข้อมูลของ Office 365 เป็น

การช่วยสนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยมากขึ้น กล่าวได้ว่า บริษัท จีเอ

เบิล จ ากัด มีบุคลากรจ านวนมาในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ส าคัญสูญหาย

จึงต้องมีการจ ากัดสิทธิและรหัสการเข้าถึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของข้อมูล สอดคล้อง

กับณรงค์ ล ่าดี (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความต้องการของชุมชนในอ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ในการเข้ารับบริการวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า การ

จัดการสิทธิเข้าถึงข้อมูลโดยการตั้งรหัสก่อนเข้ารับบริการแบบเป็นสิ่งสามารถช่วยให้ข้อมูลส่วนกลาง

ไม่หาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการจ ากัดสิทธิการเข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ด้านระบบประชุมออนไลน์วิดีโอความละเอียดสูง (MS Team) พบว่า มีความพึงพอใจใน

การใช้ Office 365 มาช่วยสนับสนุนความสะดวกในการจัดประชุมทางไกล แชร์ข้อมูลการประชุม

ภายในบริษัทโดยมีระบบป้องกันความปลอดภัย กล่าวได้ว่า ระบบประชุมออนไลน์วิดีโอความละเอียด

สูง เป็นตัวช่วยให้กับบุคลากรสามารถท างานอยู่ที่บ้านพัก หรือท างานนอกสถานที่เข้าร่วมในการ

ประชุมได้ สอดคล้องกับประจักษ์ สังฆธรรม (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบ

ประมวลผลความต้องการใช้น ้าประปาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า Office 365 มาช่วยในการ

ประชุมออนไลน์ด้วยระบบวิดีโอความละเอียดสูง ร่วมกันพัฒนา MySQL มีการระบบรักษาความ

ปลอดภัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับศิริชัย กิ่งสีดา และคณะ (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 

ความต้องการในการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 พบว่า มีความพึงพอใจในระบบประชุมออนไลน์ด้วยวิดีโอ

ความละเอียดสูง ร่วมกับหน่วยงานเขตพ้ืนที่ในการรวบรวมข้อมูล 

ด้านระบบส านักงานออนไลน์ (Office Online) พบว่า มีความพึงพอใจในระบบการ

ท างานของ Office 365 ในการท างานเชื ่อมต่อข้อมูลทุกอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป 

โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ได้อย่างสะดวกราบรื่น กล่าวได้ว่า บุคลากร บริษัท จีเอเบิล จ ากัด ไม่ได้

มีเพียงคอมพิวเตอร์ที่บริษัทที่ใช้ท างานเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์ชนิดอื่นที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้ในการ

เข้าถึงข้อมูล และจัดส่งข้อมูลได้ทันที่แม้ไม่ได้อยู่หน้าโต๊ะท างาน สอดคล้องกับแพรดาว ฟูพาณิชย์



วราภรณ์ คุ้มเมฆา 
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พฤกษ์ (2562: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการ

ซอฟต์แวร์โดยการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ พบว่า มีการน า Office 365 มาช่วยในการเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้สะดวก อีกทั้งยังสอดคล้องกับประจักษ์ สังฆธรรม (2556: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบประมวลผลความต้องการใช้น ้าประปาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า 

รูปแบบของเว็บเบสแอพพลิเคชั่น เครื่องมือที่ใช้พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานและ MySQL เป็นตัว

จัดการฐานข้อมูล 

ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป (Microsoft Office) พบว่า มีความพึงพอใจในการ

เข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ทุกชนิดมีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องในระดับที่ดี ในการแชร์เอกสาร 

Word, Excel, Power point, Share Point และ Outlook ได้อย่างง่าย กล่าวได้ว่า บุคลากร บริษัท 

จีเอเบิล จ ากัด ต้องการส่งงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างาน อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อจึงต้องมี

ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลสูญหาย สอดคล้องกับปรีชา พังสุบรรณ และคณะ (2558: 

บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ด้านหน้าจอแสดงผลและอุปกรณ์มีความคุ้มค่าในการใช้

งานด้วยระบบความปลอดภัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับศิริชัย กิ่งสีดา และคณะ (2555: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเกี ่ยวกับ ความต้องการในการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 พบว่า ครูอาจารย์มีการใช้งาน 

Microsoft Office มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก 

5.3 แนวทางในการปรับปรุงโปรแกรม Office 365 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

จากผลการศึกษา พบว่า ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ใช้งานง่าย และปลอดภัยในการป้องกัน

การแฮกข้อมูลส่วนตัวของผู ้ใช้งาน และ ผลิตภัณฑ์ออกมาหลายตัวซ ้าซ้อนท าให้การใช้งานไม่

ครอบคลุม และยังมีข้อจ ากัดของซอฟแวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟแวร์ควรมีความเสถียรมากขึ้นหลัง

การอัพเดท จะเป็นการลดต้นทุนของซอฟแวร์ให้ถูกลง กล่าวได้ว่า ในการเข้าโปรแกรม Office 365 

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่พร้อมกันของบุคลากรในบริษัทท าให้ระบบไม่มีความเสถียรจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น

จะต้องปรับปรุง สอดคล้องกับพิทักษ์ ค าแหงพล และปิยธิดา เลิศช ่าชองกุล (2561: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการ การใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การใช้ระบบจองห้องออนไลน์หลังจากท่ีมีการใช้ระบบไปแล้ว

สักระยะหนึ่ง ควรจะมีการสอบถามความพึงพอใจ และน าผลที่ได้จากการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง ให้

เกิดความเสถียร อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Krajčík, M. (2019: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Office 

365 เป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ซอฟแวร์ควรมีความเสถียรมาก

ขึ้นหลังการอัพเดทข้อมูล เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการสื่อสารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. การใช้งาน Office 365 ช่วยสนับสนุนการท างานร่วมกัน  และ การปกป้องข้อมูล

ให้ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและมีความส าคัญมาก  เมื่อข้อมูล
ได้ถูกโจรกรรม ผู้ดูแลระบบยังคงสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้เนื่องจากมีระบบการป้องกันข้อมูลสูญหาย 
ผู้ใช้งานได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ใช้งานง่าย และปลอดภัยในการป้องกัน
การแฮกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้ดูแลระบบจะต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความสามารถ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขี้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกันให้มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขี้น 

  2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รูปแบบ ความเสถียร และ ต้นทุน ควรปรับปรุงใน
เรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกมาหลายตัวซ ้าซ้อนกันมากเกินไปท าให้การใช้งานไม่ครอบคลุม การปรับ
ฟังชั่นรูปแบบจะช่วยให้ดูน่าใช้งานเพ่ิมขี้น ข้อจ ากัดของซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ควร
มีความเสถียรมากขึ้นหลังการอัพเดท จะเป็นการลดต้นทุนของซอฟแวร์ให้ถูกลง และ การลดขั้นตอน
ในการสื่อสารงานให้มีประสิทธิภา 

5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งาน Office 365 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ละเอียดขึ้นในการน าไปปรับปรุงการใช้งาน Office 365 ในอนาตต 
 2. ควรท าการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และ บริษัทเอกชนอื่น เพื่อให้ทราบถึงความ

คาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้งาน Office 365 ในอนาคต 
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 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความเป็นมาของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใน

การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ และ 3) แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว

แบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งระเบียบวิจัยนี ้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ในลักษณะการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์เอกสารและตัวบทกฎหมายทั้ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี ่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องการน า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิ

มนุษยชน การใช้ดุลยพินิจของศาลและความไม่เท่าเทียมกันในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวนั้นนับเป็นปัญหาส าคัญอันอาจกระทบถึงสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกันของ

บุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายสากล ดังนั้นหากมีการแก้ไข

บทบัญญัติ ในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวก็จะส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการปล่อยตัว

ชั่วคราวได้รับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างเช่นบุคคลที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 

ทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องการวางหลักประกันต่อศาลได้อีกประการหนึ่ง  
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Abstract 

 

 This research has the purposes to study 1)  Rationale of the electronic 

monitoring using in detaining of the defendant 2) Thai and foreign laws that are related 

to electronic monitoring and 3)  Concept, theory, and principle that are related to 

decontrol pretrial release by using electronic monitoring. This is qualitative research in 

the features of literature review, Thai and foreign documents and laws analysis. 

According to the study, the researchers found problems about the using of electronic 

monitoring in arresting defendant which are against human rights, judicial discretion, 

and the unequal allowance of pretrial release.  The following problems are important 

problems that could affect liberty and equality of human which are contained in Thai 

and international constitution.  So, if it has the revision of statutes about pretrial 

release, defendants who get pretrial release will receive liberty and equality as the 

normal person. Moreover, it can create the equivalent of the bail.  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การควบคุมตัวผู้กระท าความผิดให้อยู่ในเรือนจ านั้น เป็นวิธีการลงโทษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

มาตั้งแต่อดีตเพื่อทดแทนการลงโทษด้วยวิธีการทรมาน เฆี่ยนตี หรือเนรเทศออกจากชนเผ่า การใช้

เรือนจ าควบคุมผู้กระท าความผิดจึงมุ่งประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมเป็นส าคัญ 

ผู้กระท าความผิดควรถูกจ ากัดออกจากสังคมเพื่อไม่ให้มีโอกาสกระท าความผิดได้อีก ต่อมาได้เปลี่ยน

วัตถุประสงค์ไปเป็นเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด อบรมให้ผู้กระท าความผิดสามารถที่จะกลับ

เข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้    

 ในกรณีของผู้กระท าความผิดที่กระท าความผิดเป็นครั้งแรกในคดีที่ไม่ร้ายแรง หรือเป็นการ

กระท าความผิดด้วยความพลาดพลั้ง เมื่อได้เข้าไปอยู่ในเรือนจ าเพ่ือที่จะรับโทษในระยะเวลาอันสั้น ก็

อาจที่จะไปได้รับการสั่งสอนวีการประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ จากผู้ต้องขังในเรือนจ าด้วยกัน ท าให้

ผู้กระท าความผิดกลายเป็นอาชญากรอย่างแท้จริงได้ ดังนั้นการควบคุมผู้กระท าความผิดที่กระท า

ความผิดเป็นครั้งแรกในคดีท่ีไม่ร้ายแรง หรือเป็นการกระท าความผิดด้วยความพลาดพลั้ง เมื่อได้เข้าไป

อยู่ในเรือนจ าเพื่อที่จะรับโทษในระยะเวลาอันสั้นจึงเท่ากับเป็นการสร้างอาชญากรขึ้นมาใหม่ และการ

ใช้เรือนจ าควบคุมตัวผู้กระท าความผิดทุกประเภทยังก่อให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจ า มีการ

ปะปนของผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ อีกทั้งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเหล่านี้เกิดความยากล าบากและดูแลไม่

ทั่วถึง ดังนั้น จึงได้มีการน าเอาแนวความคิดในการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดโดยไม่ใช้เรือนจ ามา

เพื ่อให้การแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท าความผิดที ่ไม่สมควรต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจ า ท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังมีจ านวนมากเกินกว่าที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงตามสภาพ

เศรษฐกิจ สภาพสังคมของประเทศ สภาวะโรคระบาดโควิด 19 และนโยบายการปราบปราม

อาชญากรรมของหน่วยงานภาครัฐ ระบบราชทัณฑ์มีปัญหาในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดจะให้

กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ จึงมีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2550 เพ่ือปรับปรุงวิธีการขัง และจ าคุกโดยก าหนดวีการหรือสถานที่ใน

การขังหรือจ าคุกนอกเรือนจ า ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขัง รวมทั้งปรับปรุงการทุเลาการบังคับ

โทษจ าคุก 

 ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น อัตราก าลังของ

เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังไม่เพียงพอ ไม่สมดุลกับนักโทษท าให้การควบคุมผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพต ่า

กว่ามาตรฐาน จึงมีการน ามาตรการการลงโทษระดับกลาง ( Intermediate Punishment) มาใช้กับ

ผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องขังที่ไม่สมควรถูกลงโทษจ าคุก หรือส าหรับผู้กระท าความผิดฐานไม่ร้ายแรง

แทนการจ าคุก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ศาลและด าเนินการไปสู่การฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท า
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ความผิดหรือผู้ต้องขังได้อย่างหลากหลาย เหมาะสม ก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องขัง 

และสังคมในภาพรวม 

 รูปแบบของมาตรการลงโทษระดับกลาง ที่น ามาประยุกต์ใช้ คือ การควบคุมด้วยเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลใน

การปล่อยชั่วคราว โดยส านักงานศาลยุติธรรมอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11 แห่งประพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เริ ่มน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้

ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (Electronic 

Monitoring) หรืออุปกรณ์ EM มาใช้แทนการวางเงินประกันเมื ่อวันที่ 1 มีนาคม 2561  และใน

ปัจจุบันได้มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า EM มาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็น

เครื ่องพันธนาการที ่กรมราชทัณฑ์น ามาใช้กับการควบคุมตัวผู ้ต้องหา จ าเลย หรือนักโทษ โดย

วัตถุประสงค์ในการควบคุมการจ ากัดและเพื่อการสังเกตเฝ้าระวัง โดยมีรูปแบบของการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Passive ระบบ Active และระบบดาวเทียมติดตาม ซึ่งประกอบด้วย ตัว

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Transmitter Device) มีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือ หรือสายหนังรัดข้อมือข้อ

เท้า ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ (Receiver Unit) และศูนย์ควบคุมกลาง (Monitoring Center) ซึ่งท า

หน้าที่ในการควบคุมและสอดส่องตัวผู้กระท าผิดให้อยู่ภายในสถานที่และเวลาที่ก าหนด ( สุมนทิพย์ 

จิตสว่าง และฐิติยา เพชรมุนี. 2559: 31-32; บรรเจิด แตงอ่อน. 2558: 39) ซึ่งผู้กระท าผิดที่สามารถ

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ได้แก่ ผู้ต้องหาในระหว่างการประกันตัว ผู้ต้องขังในระหว่างคดี ผู้

ได้รับการคุมประพฤติ ผู้ที่ได้รับโทษจ าคุก โดยน ามาใช้แทนการจ าคุกทั้งหมด ผู้ได้รับการพักการ

ลงโทษ ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้กระท าผิดที่เป็นสตรี และคนชรา เป็นต้น (กรมคุม

ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562, จาก www.probation.go.th )  

 สุมนทิพย์ จิตสว่าง และฐิติยา เพชรมุนี.  ( 2559 : 32 ) ได้กล่าวถึง การใช้เครื ่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระท าผิดในกระบวนการยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  

 1. ก่อนฟ้องหรือก่อนพิจารณาคดี (Pre-Trial) มักใช้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อย

ตัวชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์ในการติดตามตัวเพื่อให้มาปรากฏตัวต่อศาลตามวันนัด และช่วยป้องกัน

การก่ออาชญากรรมอ่ืน ๆได้ จึงถือว่าในขั้นตอนนี้จะใช้เพื่อการสังเกตเฝ้าระวังเป็นหลัก  

 2. ท างเลือกในการลงโทษหรือการใช้แทนการจาคุก (Primary Sentencing) ถือเป็นท า

งเลือกหนึ่งของศาลในการสั่งลงโทษผู้กระท าผิดด้วยการควบคุมที่บ้านแทนที่จะควบคุมในเรือนจาหรือ

ทัณฑสถาน  

 3. การใช้ภายหลังจาคุกมาระยะเวลาหนึ่ง (post-Prison) ใช้เพื่อการเตรียมตัวระยะสุดท้าย

ของโทษ จ าคุก โดยการพักการลงโทษเพื่อให้ผู้กระท าผิดสามารถกลับเข้าสู่สั งคมได้อย่างปกติ พรพล 



วรินทร  ขอบโคกกรวด 
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เลากุล. ( 2558 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า สาหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัวมาใช้กับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การปล่อยตัวชั่วคราว หมายถึง ปล่อยตัว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจากการควบคุมหรือขังชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ งในระหว่างการสอบสวนหรือการ

พิจารณาของศาล ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ  

 1. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีสัญญาหรือ

หลักประกัน แต่ก่อนที่จะปล่อยตัวชั่วคราวนั้นต้องให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะ

มาตามนัดหรือหมายเรียก โดยในการนี้พนักงานสอบสวนสามารถบังคับให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสาบาน

หรือปฏิญาณตนได้ ตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 2. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยมีสัญญาว่าผู้ต้องหา

หรือจ าเลยจะมาตามนัดหรือตามหมายเรียก หากผิดนัดถือว่าผิดสัญญาประกันจะต้องใช้เงินตามจาน

วนที่ระบุไว้ตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 3. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ ก่อนปล่อยตัวชั่วคราวไป ผู้ร้องขอ

ประกันต้องจัดหาหลักประกันมาวาง ซึ่งหลักประกันมี 3 ชนิด คือ เงินสด หลักทรัพย์อื่น และบุคคลมา

เป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ตามมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 การพิจารณาค าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 ได้กาหนดเรื่องการพิจารณาค าร้องขอ

ปล่อยชั่วคราวไว้ว่า “เมื่อได้รับค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ว

และผู้ต้องหาหรือจ าเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามท่ีบัญญัติไว้

ใน มาตรา 108, 108/1, 109, 110, 111, 112, 113, และ 113/1” โดยค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตาม 

วรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามค าสั่งดังกล่าวโดยทันที  

 “มาตรา 108 บัญญัติว่า ในการวินิจฉัยค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวให้พึงพิจารณาข้อเหล่านี้

ประกอบ  

      (1) ความหนักเบาแห่งข้อหา  

      (2) พยานหลักฐานที่น ามาสืบแล้วมีเพียงใด  

      (3) พฤติการณ์ต่าง ๆแห่งคดีเป็นอย่างไร  

      (4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด  

      (5) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่  

      (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่  

      (7) ในกรณีที่ผู ้ต้องหาหรือจ าเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค าคัดค้านของพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้  
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 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว

หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีอ านาจ

หน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งค าร้องด้วยก็ได้  

 ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะ

ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอ่ืนใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอม

จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของ

ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้

ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น”  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการก าหนดให้เจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งได้รับค าร้องขอปล่อยตัว

ชั่วคราวต้องรีบสั่งอย่างรวดเร็ว โดยกฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องขอปล่อยตัว

ชั่วคราวไว้ในมาตรา 108 ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิผู ้ต้องหาหรือจ าเลยพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัว

ชั่วคราวเป็นหลักตามทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าพนักงานหรือศาลแล้วแต่กรณี ส่วนการไม่

อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นข้อยกเว้น โดยต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้

โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ภายหลังเจ้าพนักงานหรือ

ศาลมีค าสั่งค าร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามค าสั่งนั้น 

(สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. 2552: 23) การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยตัว

ชั่วคราวมีข้อดี คือ เป็นการลดปัญหาความแออัดในเรือนจ า  ลดการตีตราของผู้กระท าผิด ท าให้

ผู้กระท าผิดกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้ สามารถพัฒนาศักยภาพและท างานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ 

เป็นการลดภาระของรัฐบาล ลดความเครียดของผู้กระท าผิดจากการถูกควบคุมในเรือนจา อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ และสร้างความ

ปลอดภัยให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้น (สุมนทิพย์ จิตสว่าง. 2550: 16-17; สุมนทิพย์ จิตสว่าง และฐิติยา 

เพชรมุนี. 2559: 38)  

  



วรินทร  ขอบโคกกรวด 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

267 

2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ า 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ าด้วย

ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

  ความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาปัญหาอย่างเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ 

เพื่อให้การน ามาใช้กับผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยร่วมมากยิ่งขึ้ น สามารถสรุปได้

เป็น 4 ประเด็นดังนี้  

 1. ปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการ

เดินทางของบุคคลในการปล่อยชั ่วคราว (Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ์ EM ไม่มีระบบ

ประเมินความเสี่ยงและมาตรการก ากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวมาใช้ ท าให้ผู ้พิพากษาไม่มีข้อมูล

เกี่ยวกับ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่างเพียงพอ ไม่มีเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานและที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้อ้างอิง

ได้ในการสั่งปล่อยหรือไม่ปล่อย ไม่มีมาตรการก ากับดูแลสนับสนุนหลังการปล่อยตัวชั่วคราว  

 2. ปัญหาการวินิจฉัยค าร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบ

หรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) ไม่มีการไต่สวนค า

ร้องก่อน 

 3. ปัญหาไม่มีบทลงโทษส าหรับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในระหว่าง

ปล่อยชั่วคราวหรือท าลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 4. ปัญหาไม่มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบังคับตามค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลใน

คดีอาญา 

 

3. รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ าด้วย

ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring)” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้รูปแบบวิธีวิจัยทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นแบบสัมภาษณ์ที่

ก าหนด ดังนี้ 

 3.1  ประเด็นด้านความเป็นไปได้ในการน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับผู้ต้องหาหรือ

จ าเลยที่กระท าความผิด แทนการกักขัง ควบคุมหรือจ าคุก ระหว่างการพิจารณาของศาล จะขัดต่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อม

มีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย”  และระบบกฎหมายไทยในกระบวนการยุติธรรม 



การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจ าด้วยก าไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring)”กรณีศึกษา
ศาลอาญา 
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 3.2  การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ศาลตัดสินพิพากษา

ลงโทษจ าคุกในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

 3.3  การใช้ก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับผู ้ต้องหาหรือจ าเลยในสังคมไทยมีความ

เหมาะสมที่จะน ามาใช้หรืออาจจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้ต้องหาหรือจ าเลยมากน้อยเพียงใด 

 3.4  การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยในระหว่างปล่อยชั่วคราว 

เพ่ือช่วยให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกลับตนเป็นคนดี หรือแก้ไขพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระท าความผิด 

 3.5  ควรด าเนินการกักขัง ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท าความผิดในเรือนจ า และให้อยู่

ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ แต่น าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้เพ่ือช่วยในการควบคุม ดูแล

ป้องกันการหลบหนีหรือไปก่อภยันตรายประการอ่ืน จะมีผลดีมากกว่าหรือไม่  

 3.6  การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท าความผิด มีข้อดี ข้อเสีย 

และสามารถท่ีจะลดการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

 3.7  การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท าความผิด ต้องมีข้อควร

ระวังหรือแนวทางปฏิบัติ หรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 

 

4. ผลการศึกษาวิจัย 
 4.1 ด้านความเป็นไปได้ของการสั่งให้ใช้อุปกรณ์ก าไลอิเล็กทรอนิกส์  (EM) มาใช้กับ

ผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องขังนอกเรือนจ า 

 จากการศึกษาวิจัย สามารถวิเคราะห์ได้อีกว่า การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที ่กระท าความผิดในระหว่างการขอปล่อยชั่วคราวนั ้น มีความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของบุคคลแต่อย่างใด อีกท้ังยังมีบทบัญญัติของ

กฎหมายที่มีอยู่ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง  

และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือ

หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลย ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีบทบัญญัติที่รองรับ

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวอยู่แล้ว  ดังนั้น การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท าความผิดในระหว่างการขอปล่อยชั่วคราวนั้น สามารถช่วยลดจ านวน

ผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งจะท าให้การดูแล ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางออ้ม 

อีกทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงการน าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท าความผิดที่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันไปอยู่

ร่วมกัน เพราะความผิดบางฐานที่กระท าความผิดอาจเป็นความผิดไม่ร้ายแรง หรือเป็นเพียงการ

กระท าความผิดครั้งแรกโดยประมาท การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่
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กระท าความผิดในระหว่างการขอปล่อยชั่วคราว จึงเป็นการปรับใช้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท า

ความผิด เพ่ือลดการก่ออาชญากรรมท่ีรุนแรงขึ้นได้  

 รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคม ลดปัญหาการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมผู้ต้องหาหรือจ า เลยระหว่างการปล่อย

ชั่วคราว ที่ต้องอยู่นอกการควบคุมของเรือนจ า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย อีก

ทั้งยังเปิดการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอยู่ร่วมกับชุมชนและครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็นผลดี

มากกว่าผลร้ายกับตังของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเอง  

 และหลักการที่ส าคัญอีกประการก็ยังคงมีอยู่คือ “จะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้” โดยศาล

อาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่กระท า

ความผิดขอปล่อยชั่วคราวในชั้นก่อนมีค าพิพากษาดังนี้ 

 1. ผู้มีอ านาจในการสั่งอนุญาตให้ใช้การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ผู้ต้องหาหรือคือ 

ศาลที่มีเขตอ านาจในการตัดสินคดี 

 2. การที่ศาลจะสั่งอนุญาตให้ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

นั้น เป็นดุลพินิจของศาลเท่านั้น 

 3. ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยใช้ควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ศาลต้องไต่

สวนก่อนพิจารณาตามฐานความผิด อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 

ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของจ าเลยแต่ละรายเป็นกรณีไป หรือกรณีที่ศาลเห็นสมควร

จะไต่สวนหรือไม่ก็ได้ เพราะหากก าหนดให้มีการไต่สวนทุกคดีที่ขอใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ย่อม

กระทบต่อการท างานของศาล 

 4. ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีสิทธิใช้การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้มีความ

เหมาะสมกล่าวคือผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีจากเขตอ านาจศาลหรือจะไป

ปรากฏตัวต่อศาลเมื่อศาลต้องการ ไม่คุกคามหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลใด ๆ และทรัพย์สินใด ๆ ใน

ชุมชน ไม่มีความเสี่ยงที่จะกระท าความผิดร้ายแรงในระหว่างพิจารณาไม่มีความเสี่ยงที่จะท าการข่มขู่

พยานหรือท าการขัดขวางใด ๆ ต่อการจัดการความยุติธรรม ซึ่งมีความใกล้เคียงกับประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 และ มาตรา 108/1 ของประเทศไทย 

 5. ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ตามพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่30) พ.ศ. 2558 มาตรา 7 “ก าหนดให้เมื่อ

ครบสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าและ

ภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามมาตรา  108 วรรคสาม

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ ในกรณีที่
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คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ให้ก าหนดอัตรา

ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องมีข้อยกเว้นในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะช าระด้วย”  ดังนั้นในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในช่วงแรกศาลต้อง

รับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ ไม่ดีไปก่อน ส าหรับ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ให้ช าระค่าใช้จ่ายตามปกติ โดยในช่วงแรกอาจต้องขอ

ความร่วมมือจากส านักงานศาลยุติธรรมในการขอยืม/เช่า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง 

ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

 6. การหลบหนี ในกรณีการให้ประกันตัวหากผู ้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีศาลก็จะออก

หมายจับ ส าหรับกรณีศาลให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยแล้ว 

หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีศาลก็ต้องออกหมายจับในทันทีเช่นกัน เพราะถือว่าการให้ใช้เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราวก็เป็นการประกันประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันโดยในมาตรา  117 

วรรคสองที่แก้ไขใหม่ได้ก าหนดบทสันนิษฐานไว้ด้วยว่า “ในกรณีที่มีค าสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์

หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา 108 วรรคสามกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยใดถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าว

ถูกท าลายหรือท าให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นหนีหรือ

จะหลบหนี” 

 

5. สรุปการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ไขและปัญหาและอุปสรรค 

 1. ส านักงานศาลยุติธรรมควรจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ที่มีศักยภาพ และเพ่ิม

ขอบเขตของการควบคุมด้วยด้วยก าไลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) โดยศาลอาจเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข

ในการใช้ รวมทั้งระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์ ตามความเหมาะสม 

 2. ศาลควรเพิ่มหรือแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและพร้อมปฏิบัติหน้าที ่รับเป็นก ากับดูแล

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ ๆได้รับการปล่อยชั่วคราวพร้อมติดอุปกรณ์ก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM)  เพื่อให้

ความมั่นใจว่าการใช้ดุลยพินิจในการชั่วคราวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม หรือผู้เสียหายใน

คดี และยังป้องกันการหลบหนีได้เพ่ิมข้ึนอีกระดับ 

 3. การสั่งใช้อุปกรณ์ก าไลอิเล็กทรอนิกส์(EM) นั้น ก่อนที่จะอนุญาตให้จ าเลยใช้ควบคุมด้วย

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ศาลต้องไต่สวนก่อนพิจารณาตามฐานความผิด อายุ ประวัติ ความประพฤติ 

สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของจ าเลยแต่ละราย

เป็นกรณีไป หรือกรณีที่ศาลเห็นสมควรจะไต่สวนหรือไม่ก็ได้ เพราะหากก าหนดให้มีการไต่สวนทุกคดี

ที่ขอใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ยอมกระทบต่อการท างานของศาล 



วรินทร  ขอบโคกกรวด 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

271 

 4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) มาใช้กับ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในระหว่างการขอปล่อยชั่วคราวส าหรับตุลาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้

ทราบข้อมูล รายละเอียด ระบบการท างาน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณา

สั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น และด าเนินการปรับแก้ไขมาตรฐานเกณฑ์

ราคาประกันเพื ่อให้สอดคล้องกับประเภทคดีและประกอบกรใช้ดุลยพินิจในการสั ่งใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมได้ 

 5. พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม 

เพื ่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมากขึ ้น และเกิดผล

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 6. สร้างเจตนคติที่ดีในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการน าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าความผิด และผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญกับการสั่งใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจัง 

 ข้อเสนอแนะการวิจัย  

 1. ควรพิจารณาว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจากเดิมเป็นเครื่องพันธนาการ มาเป็น

เพียงเครื่องมือในการควบคุมและติดตามตัวเท่านั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ว่าไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการกับ

บุคคลซึ่งศาลยังไม่พิพากษาว่าบุคคลนั้นมีความผิด  

 2. ควรมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ข้ึนมา ที่เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดย

การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เพื่อให้การใช้เครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเป็น

มาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ ศาล  

 3. ควรก าหนดอัตราโทษส าหรับฐานความผิดที่ควรน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้ชัดเจน 

โดยเห็นควรน ามาใช้ในทุกคดีที่มีอัตราโทษของผู้กระท าความผิดที่มีกาหนดโทษจ าคุกไม่เกิน  5 ปีและ

เป็นผู ้กระท าความผิดครั ้งแรก หรือผู ้กระท าความผิดโทษประมาทหรือความผิดลหุโทษบางคดี 

ผู้กระท าความผิดเมาแล้วขับ และน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้แทนการวางหลักประกัน

ในฐานความผิดที่ก าหนดไว้นั้น เพราะหากมีการยกเลิกการวางหลักประกันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหา

การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดจ านวนหลักประกันซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละศาล  

 4. ควรมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราวในทุกศาลของประเทศไทย 

ไม่ใช่แต่เพียงบางศาลเท่านั้น เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ศาลอาญา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

272 

บรรณานุกรม 

บุรฉัตร ปราโมช ณ อยุธยา. (2556). การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมเด็กและเยาวชนที่

 กระท าความผิดอาญาในประเทศไทย. การอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น 

 รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม. 

ปาลิดา มณีโชติ. (2559). ปัญหาการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการปล่อยชั่วคราวจ าเลยใน

 ชั้นพิจารณาคดีของศาล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

 ปทุม. 

วิชัย ลีลาสวัสดิ์. การน าเครื่องติดตามตัว (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติใน

 ศาลแขวงพระนครเหนือ. การอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น  รุ ่นที่ 13 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม. 

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. โอกาสและข้อจ ากัดในการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 

 (EM) มาใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นเยาวชน  
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วริยา พุ่มคง* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ประกันภัยการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลทั้ง 3 ส่วน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการตัดสินใจ 

และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ 2019 น ามาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประมวลผลข้อมูล

ทางสถิติคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติเชิงปริมาณ แสดงค่าแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสถิต ิส ัมประสิทธ ิ ์สหส ัมพันธ ์แบบเพียร ์ส ัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยการ

ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้างทั่วไปและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: vari.variya@gmail.com 

 



ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

274 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ

พิจารณารายข้อ อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ คิดว่าประกันภัยเป็นสิ ่งจ าเป็น 

เนื่องจากเป็นหลักประกันในการคุ้มครองการรักษาสุขภาพ รองลงมาคือ การตัดสินใจซื้อประกันภัย 

COVID-19 นั้นขึ้นอยู่กับตัวเอง ไม่ใช่ปัจจัยภายนอก และการท าประกันภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และ

ลดภาระทางการเงินของตนเอง ครอบครัว ตามล าดับ 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อพิจารณา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (  ) โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 

รองลงมาคือ ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านบุคลากร ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย, ส่วนประสมทางการตลาด
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The relationship between buying behaviors and marketing mix factors 
affecting the decision to buy insurance (COVID-19) in Bangkok 

 
 

 
 
 
 

Variya Pumkong* 
 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the relationship between buying 

behaviors and marketing mix factors affecting the decision to buy insurance (COVID-19) 

in Bangkok. By the researcher collected data totaling 400 people. The questionnaire 

was used as a research tool that covered all three parts of the data, demographic 

factors, behavior, and marketing mix factors affecting the decision to buy insurance 

(COVID-19). Data analysis was performed using computer statistical data processing 

software packages. Shows the frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation. And data analysis using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 The results indicated that most users are those who have insurance policies 

against COVID-19, female, aged between 18-30 years, single, the educational level a 

bachelor's degree. Work as a private company employee / general employee and have 

an average monthly income between 10,001-20,000 baht. 
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 The results of the study on the opinion level of the purchasing behavior of viral 

infection insurance products the new coronavirus 2019 was found to have a level of 

opinion in the agree. When considering each item first, with the highest level of opinion, 

think insurance is a necessity because it is a guarantee to protect health care, followed 

by the decision to buy COVID-19 insurance is up to you and insurance to help reduce 

the burden of expenses and reduce the financial burden of themselves and their 

families, respectively. 

 The results of a study on the relationship between buying behaviors and 

marketing mix factors affecting the decision to buy insurance (COVID-19), found that 

the marketing mix factors of all 7 aspects positively correlated with the behavior of 

decision to buy insurance for COVID-19 virus infection. When considering the 

correlation coefficient in order from the correlation coefficient, the most was product 

aspect, followed by place, promotion, physical evidence, process, price, and 

personnel, respectively. 

 
Keywords: Decision to buy insurance (COVID-19), Marketing mix factors 
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1. บทน า  
 “ไวรัสโคโรนา 2019 ” หรือ “COVID-19” ก าลังระบาดหนักอยู่ขณะปัจจุบัน กลุ่มไวรัสโคโร

นานั้นถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ท าให้เกิดไข้หวัดทั่วไปแต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก 

ล่าสุดพบที่ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาย

พันธุ ์ใหม่ต่างจากที่เคยเจอมาก่อน โดยมีอาการตั ้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง และมีการ

แพร่กระจายเชื้อได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลับมาระบาดรุนแรงและรวดเร็ว ความ

เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมาก ท าให้ประชาชนเริ่มกลับมาถามหา “ประกันโค

วิด-19” กันอีกครั้งจากช่วงก่อนหน้านี้ประชาชนบางกลุ่มปฏิเสธการต่ออายุไป ก็ต้องมาหาซื้อประกัน

โควิด-19 กันใหม่ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภัยใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนนับ

พันล้านคนทั่วโลก 

 แบบประกันโควิด-19 ที่มีขายในปัจจุบัน เสนอให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันเพ่ือให้ผู้บริโภค                 

มีทางเลือกในการซื้อเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตนเองตามระดับราคาและความครอบคลุมความเสี่ยง 

อย่างไรก็ดี ขอแนะน าให้ส ารวจสิทธิ์ของตนเองและท าความเข้าใจแบบประกันที่วางขาย หากการ

เลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงสวัสดิการประกันสุขภาพที่ตนเองมีอยู่แล้ว อาจจะช่วยให้การ

ซื้อนั้นมีผลต่อการสร้างหลักประกันความเสี่ยงได้เพ่ิมข้ึนอย่างแท้จริง 

ดังนั้นจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร

ในรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในศึกษาและน าผลการศึกษาไปเผยแพร่ให้ประชากรมีความรู้และ

ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกซื้อประกันโควิด-19 เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองการ

รักษาสุขภาพ และลดภาระทางด้านการเงิน ซึ่งทางบริษัทประกันภัยสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนมีการน าผล

วิจัยไปพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย

การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของ

ประชากร เขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.3 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ ์ใหม่ 2019 ที่ได้จากการศึกษาในครั ้งนี ้มาจัดท าเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ประกันภัยต่อไป 

 

3. ค าถามของการวิจัย 
 3.1 ประชากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีพฤติกรรม และการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจ และความพึงพอใจใน

การเล ือกซ ื ้อประก ันภ ัยการต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนาสายพันธ ุ ์ ใหม่  2019 ของประชากร เขต

กรุงเทพมหานคร 

 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
ผู ้ว ิจ ัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จากต ารา เอกสารทางวิชาการและ

ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

4.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ ่งผู ้บริโภคท าการ

ค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความ

ต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

Engel และผู้ร่วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นการกระท าของ

บุคคล ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มี

อยู่ก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม

ของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือ

การบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู ้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา 

และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร 

ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน 
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ศ ิร ิวรรณ เสร ีร ัตน ์และคณะ (2541: 124 - 125) อ ้างอ ิงจาก Kotler, Philip. (1999). 

Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 

การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ 

ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการจัดหา ซื้อ บริโภคสินค้าและบริการโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ เพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจและความต้องการของตนเอง  สามารถอธิบายได้ด้วย โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (S-R 

Model)  เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ก่อให้เกิดความต้องการ (Need) 

ในความรู้สึกของผู้ซื้อมีอิทธิพลท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือการตัดสินใจของผู้

ซื้อ (Buyer’s purchase decision)ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ 

1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นภายนอก 

(Outside Stimulus) เป็นเหตุกระตุ้นและจูงใจให้ซื้อสินค้าและบริการ (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้

สาเหตุการจูงใจด้านเหตุผล และด้านจิตวิทยา (อารมณ์) นักการตลาดจะสนใจการสร้างสิ่งกระตุ้น

ทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และสิ่งกระตุ้นอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้ 

2) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) 

ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ที่ได้รับอิทธิพล

จากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

3) การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ

หรือ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การเลือกผลิตภัณฑ์ 2) การเลือกตรา

สินค้า 3) การเลือกผู้ขาย 4) การเลือกเวลาในการซื้อ 5) การเลือกปริมาณการซื้อ 

4.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

ในการสร้างแรงจูงใจ นักการตลาดนิยมทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Theory of 

Maslow's Hierarchy of Needs) ที่นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อ อับราฮัม ฮาโรลด์ มาสโลว์ มาใช้ 

โดยทฤษฎีดังกล่าวได้แบ่งระดับแรงจูงใจของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ จากระดับล่างสุด ถึงสูงสุด ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ อาหาร น ้า ที่อยู่

อาศัย รวมถึงความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

ระดับที ่ 2 ความต้องการความปลอดภัย และมั ่นคง (Safety and Security Needs) 

ได้แก่ ความปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ และความม่ันคงทางการเงิน เป็นต้น 

ระดับที่ 3 ความต้องการความรัก และการเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) 

ได้แก่ ต้องการความรัก ความเป็นมิตร และยอมรับเป็นสมาชิกในสังคม 



ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ระดับที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) คือ ความต้องการที่เกี ่ยวกับ

ความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม หรือความเคารพท่ีได้รับจากสังคม 

ระดับที่ 5 ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ 

ความต้องการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังสูงสุดของชีวิตคนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นความมุ่งหวังส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

จึงเป็นแรงจูงใจที่แตกต่างกันอย่างมากตามสถานภาพในปัจจุบันของบุคคลนั้น ๆ ยากที่บุคคลอื่นจะ

เข้าใจ ความต้องการในระดับนี้ของบุคคลหนึ่ง ๆ เช่น เป้าหมายสูงสุดของนักกการเมือง อาจจะ

ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี 

ตามทฤษฎีแล้ว ระดับความต้องการของมนุษย์จะขยับขึ้นไปจากความต้องการในระดับ

ล่างไปสู่ระดบัที่สูงขึ้น โยงการไต่ระดับความต้องการขึ้นไปจะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุความต้องการในระดับที่

ต ่ากว่าแล้ว  

4.3 แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตเสนอขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งรวมทั้งสิ่งที่

จับต้องได้เป็นรูปร่าง งานบริการ ลักษณะ การจัดจ าหน่าย องค์การและความคิด (Etzel, Walker 

and Stanton 2001) ดังนั้นสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่สนองความจ าเป็นและความต้องการของ

มนุษย์ได้ ให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ ได้ จึงประกอบไปด้วย สินค้า 

บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ในสายตาของ

ผู้บริโภค ซึ่งสามารถท าให้ขายผลิตภัณฑ์ได้ 

2) ราคา (Price) คือ จ านวนของเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าและบริการ หรือผลรวม

ของมูลค่าท่ีผู้บริโภคท าการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บร ิการนั ้น (Armstrong and Kotler 2003) คุณค่าของผล ิตภ ัณฑ์ในร ูปต ัวเง ิน ผ ู ้บร ิโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการกับราคา (Price) ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา 

ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อดังนั้นการก าหนดราคาสินค้าและบริการ ควรเหมาะสม ชัดเจน และง่ายต่อการ

จ าแนกระดับสินค้า บริการที่แตกต่างกัน 

3) การจัดจ าหน่าย (Place) เป็นวิธีการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Etzel, Walker and 

Stanton 2001: 393) ประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่ายเมื่อเขาต้องการไม่

ว่าจะเป็นเมื่อใดและที่ไหนก็ตามรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการ

รับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กระบวนงานทางด้านการสื่อสารการตลาด

ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการซื้อ เพ่ือให้ข้อมูล ชักจูงใจ หรือตอกย ้าเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื ่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี ่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ 
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ความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 

2553, น. 138) การส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการ และเป็นกุญแจ

ส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ (Consumer Relationship Management) 

5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งจะต้องอาศัยการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพื ่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู ่แข่ง เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถ 

ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการมีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ

การสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการ เป็นวิธีการส่งมอบคุณภาพการ

บริการให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ในองค์กรหนึ่งมักประกอบด้วยหลายกระบวนการ จึงต้องมีการออกแบบ

แต่ละกระบวนการให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองผู้ที่มาใช้

บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง จึงจะส่งผลให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในกระบวนการ

นั้นได้ นอกจากนี้ รูปแบบของกระบวนการจึงมีความชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน จะได้น าไปสู่ผลลัพธ์ของการให้บริการที่มีคุณภาพสม ่าเสมอ (Payne, 

1983 อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546, น. 76-79) 

7) ป ัจจ ัยด ้านล ักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ล ักษณะทางกายภาพ 

หมายถึง สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการ ตั้งแต่ อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ

ตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอก ลานจอดรถ การแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น เนื่องจากการ

บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้  
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4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มานิตา หงษ์ทอง (2563) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยการติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 ( COVID-19) ในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบ

แบบสอบถามได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามน ามาด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย

การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีประกันภัย (COVID-19) เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ 2019 ของประชากรเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นรายข้อระดับมาก

ที่สุด อันดับแรก คือ ท าการเปรียบเทียบข้อมูลแบบประกันแต่ละบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ 

ซื้อประกันภัย (COVID-19) เพราะต้องการมีหลักประกันในชีวิต ซื้อประกันภัย (COVID-19) เพราะ

อัตราค่าเบี้ยประกันคุ้มค่า ซื้อประกันภัย (COVID-19) เพราะความคุ้มครองจากจ านวนเอาประกันภัย 

แนะน าให้บุคคลรอบข้างซื้อประกันภัย (COVID-19) ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นรายข้อระดับ

มากอันดับแรก คือ มีการศึกษาข้อมูลแบบประกันภัย (COVID-19) ก่อนตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ มี

การศึกษาข้อมูลบริษัทประกันภัย ก่อนตัดสินใจซื้อ มีการปรึกษาบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน

สนิทก่อนตัดสินใจซื้อ และมีการสอบถามข้อมูลจากตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันก่อนตัดสินใจ

ซื้อ ตามล าดับระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาด (7P’s) พบว่า ประชากรใน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ใน

ระดับมากอันดับแรก คือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม



วริยา พุ่มคง 
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การตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร/พนักงาน และด้านลักษณะทาง

กายภาพและการน าเสนอ ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) = 0.603 แสดงว่าตัวแปรอิสระ สามารถพยากรณ์ตัวแปรตาม

ได้ร้อยละ 60.3 

ฐิติวรรณ หาจันดา และศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต (2563) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพ กรณีศึกษาแบบประกันสุขภาพของบริษัท เมืองไทยประกันภัย

จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใซ้ประกัน

สุขภาพ กรณีศึกษาแบบประกันสุขภาพของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาคือ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ฯ ที่เคยใซ้ประกันสุขภาพ จ านวน 387 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผ่าน

แบบฟอร์มของกูเกิ้ลออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตามด้วยสถิติ Chi-Square และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ที่

ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ในช่วง 36-40 ปีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท สถานภาพสมรส รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาทขึ้นไป ไม่มีบุตร / ธิดา สวัสดิการที่ได้รับจากการท างาน คือ 

ประกันสังคม นอกจากนี้การทดสอบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านพนักงานบริการและด้านการให้บริการ 

ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน มีข้อสรุป ดังต่อไปนี้ 1) อายุ / อาชีพ / สถานภาพ สมรส / รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และจ านวนบุตรในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใซ้ประกันสุขภาพ ด้าน

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใซ้ประกันสุขภาพ 2) อาชีพ/สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใซ้ประกันสุขภาพ ด้านวัตถุประสงค์ในการใซ้ประกัน

สุขภาพ และ 3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใซ้ประกันสุขภาพด้าน

จ านวนค่าเบี้ยประกันสุขภาพส่วน ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA พฤติกรรมการ

เลือกใซป้ระกันสุขภาพ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้ประกันสุขภาพที่ต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ตามผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใซ้ประกันสุขภาพ คือ ด้านพนักงานบริการและ
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พนักงานมีความรับผิดชอบรวมถึงรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าและมีความซื่อสัตย์น่าไว้วางใจ เชื่อถือได้

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)   
ประกอบด้วย 
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ด้านราคา (Price) 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- ด้านบุคคล (People) 
- ด้านกระบวนการในการท างาน (Process) 
- ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
   (Physical Evidence) 

 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพการสมรส                                        
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์

ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพ ันธ ุ ์ ใหม ่  2019 (COVID-19) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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5. ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดย

วิธีการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยเครื่องมือจาก Google from โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ของแต่ละเขต และการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(multi-stage sampling) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตของ การวิจัยดังนี้ 

 5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ก าหนดขอบเขตเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 

 5.1.1 ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร เขตกรุงเทพมหานคร ใน

การเลือกซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 5.1.2 ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน

กระบวนการในการท างาน และด้านลักษณะทางกายภาพหรือการน าเสนอผลิตภัณฑ์  

 5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร ก าหนดขอบเขตตัวแปรเป็น 2 ตัวแปร คือ 

 5.2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ของประชากร เขตกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ 2019 

 5.2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

 5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564 

 

6. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 18 -30 ปี มีสถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท และโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย

การติดเชื้อไวรัส COVID-19  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ

กลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยรวมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล าดับ 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 



ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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พบว่า คิดว่าประกันภัยเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากเป็นหลักประกันในการคุ้มครองการรักษาสุขภาพ มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ การตัดสินใจซื้อประกันภัย COVID-19 

นั้นขึ้นอยู่กับตัวเอง ไม่ใช่ปัจจัยภายนอก และการท าประกันภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดภาระ

ทางการเงินของตนเอง ครอบครัว อยู่ในระดับเห็นด้วย ตามล าดับ 

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบว่า โดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงจากระดับความส าคัญมากที่สุด คือ 

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท / ธนาคารประกันภัย น่าเชื่อถือ รองลงมาคือ รูปแบบของประกันมี

หลากหลาย ตอบสนองและตรงตามต้องการ และเงื่อนไขในการจ่ายสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ มี

ความชัดเจน เหมาะสม และผลประโยชน์ที่ได้รับจากความคุ้มครองตรงตามต้องการ ตามล าดับ ด้าน

ราคา มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

เรียงจากระดับความส าคัญมากที่สุด คือ สามารถเลือกเบี้ยประกันได้ตามฐานะทางการเงิน หรือ

สามารถจ่ายได้ รองลงมาคือ อัตราค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองหรือผลประโยชน์

ที่ได้รับ ตามล าดับ ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

รายข้อ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ช่องทางการช าระเบี้ยประกัน

มีความหลากหลาย / เข้าถึงได้ง่าย และสะดวก รองลงมาคือ ช่องทางการติดต่อตัวแทน / นายหน้า

ประกันท าได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ ส านักงาน และความ

หลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ

ไลน์ เป็นต้น ตามล าดับ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายข้อ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่แจ้ง

รายละเอียด ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนค าแนะน าได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง 

และชัดเจน รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ SMS เว็บไซต์ สื่อ

ออนไลน์ และมีการส่งข่าวสารถึงลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ตามล าดับ ด้านบุคลากร มีระดับความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ตัวแทน/นายหน้าประกัน มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รองลงมาคือ ตัวแทน  / นายหน้าประกัน 

มีความรู้ ความชี่ยวชาญในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันและตอบค าถามได้ชัดเจนถูกต้อง และ

ตัวแทน / นายหน้าประกัน ใส่ใจให้บริการ ตามล าดับ ด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ขั้นตอนการช าระค่าเบี้ยประกันสามารถท าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รองลงมาคือ  การ

บริการหลังการขายของตัวแทน / นายหน้าประกัน หรือบริษัท สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา โดยไม่
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ทอดทิ้ง กระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาของลูกค้าได้ และขั้นตอนการเคลมประกันง่าย 

สะดวก รวดเร็ว เคลมได้จริงตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆสามารถท า

ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ตามล าดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายข้อ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีสิ่งอ านวยความ

สะดวก และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในส านักงาน สาขา รองลงมาคือ การแต่งกาย ของตัวแทน / นายหน้า

ประกัน / บริษัท / ธนาคาร และการตกแต่งส านักงานสาขาท่ีทันสมัย สะอาด สวยงาม ตามล าดับ 

 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อประกันภัยการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (  ) โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาก

ที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านบุคลากร ตามล าดับ 

 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จ าแนกตามรายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทุกข้อ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (  ) โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาก

ที่สุด 5 อันดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่อต่าง  ๆ เช่น โทรทัศน์ SMS เว็บไซต์ สื่อ

ออนไลน์ เป็นต้น รองลงมาคือรูปแบบของประกันมีหลากหลาย ตอบสนองและตรงตามต้องการ การ

ตกแต่งส านักงาน สาขาที่ทันสมัย สะอาด สวยงาม ช่องทางการติดต่อตัวแทน / นายหน้าประกันท าได้

ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ ส านักงาน  ความหลากหลายของช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย เช่น การเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือไลน์ และขั้นตอน

ซื้อกรมธรรม์ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตามล าดับ 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านที่อยู่ใน

ระดับมากอันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านบุคลากร 

ตามล าดับ 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบของ

ประกันมีหลากหลาย ตอบสนองและตรงตามต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุโณทัย ยวงวิภักดิ์ 
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(2558, หน้า 45) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารธนชาต ใน

เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันชีวิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์มาก 

 2. ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ช่อง

ทางการติดต่อตัวแทน / นายหน้าประกันท าได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ คอล

เซ็นเตอร์ ส านักงาน ซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม รวมถึง

สิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า  

 3. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

การประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ SMS เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อ

การรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ 

 4. ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ

ตกแต่งส านักงาน สาขาที่ทันสมัย สะอาด สวยงาม การมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการเสริมต่างๆ

รองรับผู้บริโภคท่ีมารอรับบริการ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ และเกิดความประทับใจ 

 5. ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ขั้นตอนซื้อกรมธรรม์ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อีกทั้ง 

"เวลา" ก็เป็นส าคัญกับผู้ที่มีวิถีชีวิตในปัจจุบัน ลูกค้าย่อมพึงพอใจการด าเนินงานที่ไม่สูญเสียเวลา 

 6. ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อัตราค่าเบี้ยประกันมี

ความเหมาะสมกับความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ ในปัจจุบันประกันโควิด-19 มีราคาตั้งแต่กว่า 

100-2,000 บาท ซึ่งราคาท่ีน้อยจะได้รับความคุ้มครองบางด้านและวงเงินเอาประกันที่ต ่าลง ประกอบ

กับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก จะท าให้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อรายย่อยได้เป็นจ านวนมาก 

 7. ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความน่าเชื่อถือและ

บุคคลิกภาพของตัวแทน / นายหน้าประกัน เห็นได้ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการ

ด าเนินงานของบริษัท ความเอาใจใส่ของพนักงาน จะท าให้ลูกค้ารู ้สึกอุ่นใจ ให้ความช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลา และเชื่อถือได้ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นอุปสรรคต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์แบบ Face to 

Face เป็นอย่างมาก ดังนั ้นการน าเทคโนโลยีหรือวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ใน

กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็น Digital Face to Face จึงนับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะ

ช่วยแก้ปัญหา และสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้การสร้างความ
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ตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ 

 2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภค ทั้งความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองการชดเชย

รายได้ คุ้มครองการเสียชีวิต ควรเพิ่มความคุ้มครองอื่นที่น ามาพ่วง เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็น

ต้น ประกอบกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก จะท าให้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อรายย่อยได้เป็นจ านวน

มาก 

 3. การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นทั ้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงเป็นสิ ่งกระตุ ้นให้บริษัท

ประกันภัยต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง รวมทั้งการบริหาร

จัดการในภาพรวมของธุรกิจทั ้งระบบ เพื ่อส ่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้ม ีการบริหา รงานที ่มี

ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สามารถให้บริการที่ดีและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือของ

ประชาชน 

 4. บริษัทธุรกิจประกันภัยต่างๆมีพันธมิตรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อขาย

ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) หรือการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการ

แพทย์ หรือแม้กระทั่งระหว่างบริษัทประกันภัยต่างๆด้วยกันเองเพื่อรับโอนความเสี่ยงระหว่างบริษัท

สมาชิกด้วยกันเอง และเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลของผู้เอาประกันภัย (Data 

base of information)   
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อายุของกลุ่มผู้ซื้อ. ค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในห้วงเวลา 2562 
 

 
วศิน พงษ์ศิริ* 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประเทศไทย

ไม่ได้มีการเลือกตั้งติดต่อกันถึงระยะเวลา 8 ปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน

โครงสร้างของทางอ านาจ และโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับการเลือกตั้ง โดยถือว่าการเลือกตั้ง

เป็นหัวใจส าคัญของการปกครอง โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม อีกทั้ง การเลือกตั้งเป็น

กระบวนการสร้างความชอบธรรมในทางการเมืองของการใช้อ านาจอธิปไตยอันเป็นของประชาชนที่

นักการเมืองจะเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญของ

กระบวนการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งนี้ เกิดข้ึนหลังจากการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง 

พ.ศ. 2557 ซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ.2557 ยังคงปรากฏขั้วทางการเมืองที่มี

ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันที่ปรากฏ

ขั้วทางการเมืองที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมืองที่

แตกต่างกันที่ปรากฏในการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: vasin.pon@stu.nida.ac.th 
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 ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลงวันที่ 

6 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น

การทั่วไป พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 

ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง และสถานที่ที ่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์

ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 

รัฐธรรมนูญแหล่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จ านวน 500 คน มีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากเขตการเลือกตั้งจ านวน 350 คน และ

มาจากระบบบัญชีรายชื่อจ านวน 150 คน ท าให้ในการเลือกครั้งนี้ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร มีความแตกต่างไปจากเดิมนับแต่การเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้การนับคะแนนแบบ

จัดสรรปันส่วนผสมใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวในการตัดสินผู้ชนะการเลือกตั้งในระบบเขต และน ามา

ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 

จังหวัดตราด เป็นจังหวัดสุดชายแดนภาคตะวันออก ซึ ่งเป็นที ่ต ั ้งทางภูมิศาสตร์ที ่มี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมี

ความหลากหลายด้วยระบบนิเวศทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล มีการค้าชายแดนซึ่ง

เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

จังหวัดตราด ในทางการเมืองระดับประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง เนื่องจากมี

จ านวนประชากรประมาณ 230,000 คน มีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้ 1 คน ในอดีตที ่ผ่านมา

การเมืองในจังหวัดตราด มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ด ารงต าแหน่งมาเป็นระยะเวลานานถึง 23 ปี 

โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2562 โดยได้รับการเลือกตั้งทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2539, 

พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2554 โดยไม่เคยย้ายพรรคการเมืองที่สังกัด  

การเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดตราด

ทั้งสิ้น จ านวน 24 คน สังกัดพรรคการเมืองแตกต่างกันไปทั้งสิ้น 24 พรรค ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

2560 จากกระแสทางการเมืองที่มีการแข่งขันกันในระดับประเทศ ส่งผลต่อทั้งพฤติกรรมการเลือกตั้ง

ของผู ้ลงคะแนนเสียง การเลือกตั ้งในครั ้งนี ้ ถือเป็นการต่อสู ้ระหว่างกระแสทางการเมืองใน

ระดับประเทศ กับระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองแบบเดิม ซึ ่งท าให้ร ูปแบบการเลือกผู ้สม ัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้ลงคะแนนเสียง ในจังหวัดตราด ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 

  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มาผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 

2562 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดตราด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชน จังหวัดตราด กับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้มีสิทธิลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดตราด 

3. เพื ่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื ่อที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั ้งผู ้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 
     3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

จังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2562  

     3.2 การเปิดรับสื ่อของชาวจังหวัดตราด มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2562 

 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดย

ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ ซึ่งสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

 4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  2.1.1 ทฤษฎีสื่อสารทางการเมือง 

  2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกตั้ง 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  4.1.1 ทฤษฎีสื่อสารทางการเมือง 

  การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การส่งผ่านข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง หรือ

กลุ่มบุคคลหนึ่งไปยังคนหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่ง โดยใช้สัญลักษณ์การสื่อสารมีลักษณะเป็นกระบวนการ 

(Process) อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กล่าวคือ ในกิจกรรมที่มี

การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ไม่อยู่นิ่ง และไม่มีจุดเริ่มต้น หรือจุดจบที่เห็นชัด 
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  ปรมะ สตะเวทิน (2539 : 17) อธิบายว่า การสื่อสารมีลักษณะที่เป็นกระบวนการ 

กล่าวคือ การสื ่อสารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ระหว่างผู ้รับสารและผู ้ส่งสาร โดยที่

องค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน 

  ความส าคัญของการสื่อสารการเมือง การสื่อสารเป็นหัวใจชองพฤติกรรมของมนุษย์

ในการอยู่ร่วมกันในสังคม มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันจะพัฒนาวิธีการแบบในการกระจายข้อมูลข่าวสาร มนุษย์

ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ต่อต่อกับคนอื่น ๆ เพื่อที่จะบอกข่าวสารข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็น และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน 

  การสื่อสาร เป็นเส้นใยที่ผูกพันกับมนุษย์เข้าด้วยกัน เป็นสังคมซึ่งสามารถแบ่ง

ลักษณะการสื่อสารในสังคมออกเป็น 3 ลักษณ์ได้ ดังนี้ 

  1. ในสังคมดั้งเดิม ชนชั้นน าจะเป็นตัวก าหนดการไหลเวียน และเนื้อหาของข้อมูล

ข่าวสาร ดังนั้น การสื่อสารจึงมีแนวโน้มที่จะเอ้ือประโยชน์แก่ชนชั้นน า นักการสื่อสารวิชาชีพจะไม่มีใน

สังคมเช่นนี้ 

  2. ในระยะแปรเปลี่ยน การสื่อสารมีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ ในด้านหนึ่งใช้ระบบ

เทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อสารภายในศูนย์กลางของสังคมที่มีความเป็นสมัยใหม่ และเป็นการเมืองในอีก

ด้านหนึ่งเป็นการสื่อสารแบบพบหน้ากัน (Face to Face) และภายในชุมชน การควบคุมการสื่อสาร

โดยกลไกภายในสังคมเป็นเรื่องยาก 

  3. ในสังคมสมัยใหม่ (โดยเฉพาะที่เป็นประชาธิปไตย) การสื่อสารโดยสื่อมวลชน 

(Mass Media) มีความเป็นวิชาชีพ มีโครงสร้างเฉพาะซึ่งท าหน้าที่นี ้ และจะมีความเป็นอิสระจาก

รัฐบาลมากมาย โดยเปรียบเทียบมีจรรยาบรรณของความเป็นกลางก ากับอยู่ 

  ในระยะแรกเริ่ม มนุษย์ได้ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบง่าย ๆ คือ การใช้ระบบการ

สื่อสารด้วยปากเปล่า (Oral System) ครั้นมนุษย์สามารถคิดค้นและมีความทางด้านวิทยากรมากขึ้น 

มนุษย์ได้คิดค้นเครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการติดต่อสารกัน เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ

ของสังคมซึ่งได้ขยายตัวข้นด้วย และวิธีในการติดต่อสื่อสารนี้ ท าให้เกิดระบบการสื่อสารด้วยสื่อ 

(Media System) และเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารให้เป็นไปอย่างสอดคลองกับการ

ด าเนินชีวิตแบบใหม่ในสังคมสมัยใหม่ ระบบการใช้สื่ อที ่สามารถไปถึงมวลชน (Mass) ได้จึงถูก

พัฒนาขึ้น ซึ่งได้แก่ สื่อต่าง ๆ อันมี หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 

  ดังนั้นกระบวนการทางการเมืองก็ย่อมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสื่อสาร 

เช่นเดียวกับกระบวนการอื่น ๆ ในสังคม การสื่อสารจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการถ่ายทอดความรู้และ

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในระบบการเมืองการสื่อสารในลักษณะนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นการ

สื่อสารทางการเมืองนั่นเอง ซึ่งปราศจากการสื่อสารทางการเมืองแล้วก็จะมีบุคคลเพียงไม่กี ่คนที่
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เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่จะทราบถึงความเป็นไปในกระบวนการทางการเมือง ซึ่งความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองนั้นจะช่วยให้ประชาชนตัดสินใจใน

ประเด็นทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล นั่นคือ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

  การสื ่อสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นและอยู่

ควบคู่กับการเมืองมาตลอด ตั้งแต่ในอดีตย้อนกลับไปถึงยุคกรีกโบราณ โดยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน

การพัฒนาการเมือง เนื่องจากมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของระบบการเมืองการปกครองของแต่ละ

สังคม เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง และระหว่าง

ผู้ปกครอง หรือผู้ใต้ปกครองด้วยกันเอง ซึ่งอริสโตเติ้ล ได้กล่าวไว้ว่า “การสื่อสารคือการแสวงหา

วิธีการจูงใจทุกรูปแบบ” แม้ว่าการสื่อสารทางการเมืองจะมีมาอย่างยาวนาน แต่ศาสตร์แห่งการ

สื่อสารทางการเมืองกลับเป็นเรื่องใหม่ที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานมานี้ โดยในยุคแรก 

เป็นการศึกษาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1940 พบว่า 

ข่าวสารจากสื่อมวลชนมิได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การตัดสินใจส่วน

ใหญ่เกิดจากการติดต่อพูดคุยกับบุคคลทั่วไป และบุคคลทั่วไปนี้มักจะเป็นผู้ที ่เปิดรับสื่อมวลชน

มากกว่าคนอื่น ๆ (Paul Felix Learfield, 1944) อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองที่ได้รับ

การศึกษาในฐานะศาสตร์นั้น เริ่มต้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของสื่อโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ท า

ให้นักการเมืองมองเห็นช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อผู้ที่รับชมจึงน ามาใช้เป็นเครื่องมือ

สื่อสารทางการเมือง โดยในปี ค.ศ. 1960 จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สามารถใช้สื่อโทรทัศน์ในการรณรงค์

หาเสียงเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ยังได้ใช้วิธีการโต้วาที (Debates) 

กับรองประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน จนท าให้เป็นที่รู้จักของชาวอเมริกันได้มากกว่าผู้ที่เคยลงสมัครรับ

เลือกตั้งคนอ่ืน และจากพลังอ านาจของสื่อโทรทัศน์ที่ท าให้ชาวอเมริกันกว่าร้อยคนเห็นและประทับใจ

ในบุคลิกภาพ รูปลักษณ์และน ้าเสียงที่โดดเด่น จึงส่งผลให้ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับชัยชนะในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีในที่สุด และท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นต้นแบบของการศึกษาศาสตร์

แห่งการสื่อสารทางการเมือง (เสถียร เชยประทับ, 1994) ด้วยเหตุนี้เองบรรดาประเทศต่าง ๆ พากัน

ศึกษากระบวนการและพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองตามสหรัฐอเมริกา ต้นแบบการสื่อสารทาง

การเมืองที่เห็นถึงประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในฐานะ ศาสตร์แขนงหนึ่งอย่างจริงจัง โดยการศึกษานั้น

มุ่งไปสู่ความพยายามที่จะอธิบายองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสารตัวข้อมูล

ข่าวสาร และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารนี้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดจะมีส่วนสัมพันธ์

กันทางการเมืองอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง องค์ประกอบที่ส าคัญอีก

องค์ประกอบได้แก่การศึกษาถึงสื่อมวลชน ผู้ที่ท าหน้าที่ส าคัญในการถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองไป



วศิน พงษ์ศิริ 
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ยังประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนนั้นมีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ รวม

ไปถึงสื่อใหม่อันได้แก่ สื่อดาวเทียม และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

การสื ่อสารทางการเมือง เป็นกระบวนการสื ่อสารที ่มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลาย 

ดังต่อไปนี้ 

  คาร์ล ดอยส์ นักรัฐศาสตร์เชื ้อสายเยอรมัน ที่สื ่อให้เห็นถึงความส าคัญของการ

สื่อสารทางการเมือง โดยการอธิบายว่าการสื่อสารนั้นเปรียบเสมือนเส้นใยประสาทของมนุษย์ ส่วน

การสื่อสารทางการเมืองเปรียบดังเส้นใยสมองของรัฐบาลซึ่งเส้นใยสมองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นใย

ประสาทของมนุษย์ ท าให้การเมืองเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ได้กับการสื่อสาร ไม่มี

รัฐบาลใดสามารถด าเนินกิจการใด ๆ ได้เลยหากปราศจากซึ่งการสื่อสาร เพราะการสื่อสารน ามาซึ่ง

เสียงสนับสนุนจากประชาชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มี

ความส าคัญในการช่วยให้เกิดความเห็นพ้องต้องกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภาพสังคมที่มี

ความแตกต่างกัน และสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันให้เกิดขึ้นในสังคม การสื่อสารทางการเมือง

จะท าหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารกลับไปกลับมาระหว่างองค์กรทางการเมือง ผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครอง 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม 

รวมทั้งยังคอยสอดส่องตรวจตราการบริหารงานของรัฐด้วย 

 อัลมอนด์ และพาวเวล กล่าวว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็นวิธีการในการช่วยระบบ

การเมืองที่จะท าหน้าที่อ่ืน ๆ ของมันไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องผลประโยชน์ การรวบรวมผลประโยชน์ 

หรือการก าหนดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 เดลตัล และ ว ูดเว ิร ์ด (Denton and Woodward) นิยามว่า การสื ่อสารทาง

การเมือง คือ การถกเถียงของสาธารณะชน เกี่ยวกับจัดสรรสาธารณะประโยชน์ (รายได้) อ านาจ

หน้าที่ (ใครที่ท าหน้าที่ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ) และก าหนดกฎระเบียบในสังคม (การให้รางวัล 

และการลงโทษ) 

 มานูเอล ปาเรส ไอ ไมคัส (Manuel Pares I Macias) ให้ความหมายของการสื่อสาร

การเมืองไว้ ดังนี้ 

 1. การสื่อสารใด ๆ ที่สัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบสังคม อันได้แก่ รัฐบาล 

พรรคการเมือง กลุ่มกดดันทางการเมือง การเคลื่อนไหวของประชาชน ซึ่งกลุ่มหรือบุคคลเหล่านี้อาจ

เป็นทั้งผู้ส่ง หรือผู้รับสาร 

 2. สื่อสารทางการเมืองเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจ จะกระท าหรือหลอกลวงเพ่ือ

น าไปสู่อ านาจ อุดมการณ์ ผลประโยชน์ ความขัดแย้ง ประชามติ ฯลฯ 
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 3. การสื่อสารนี้อาจเป็นไปในรูปของข่าว เหตุการณ์เสมือนจริง การโฆษณาชวนเชื่อ 

การเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง โดยวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 4. การสื ่อสารทางการเมือง เกี ่ยวข้องกับการตลาดทางการเมือง โดยเฉพาะ

กระบวนการเลือกตั้ง การหยั่งเสียง อันเป็นเครื่องมือส าคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (ชนิน

ธร ม้าทอง, 2560) 

 Brain McNair (2011) ได้อธิบายคุณลักษณะที่จัดไว้ว่าเป็นการสื่อสารทางการเมือง

ใน 3 ข้อดังนี้ 

 1. การสื่อสารทุกรูปแบบที่กระท าโดย นักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง 

 2. การสื่อสารที่สื่อมวลชนและผู้เลือกตั้งส่งถึงนักการเมือง 

 3. กิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนน าเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่น การรายงานข่าว 

บทบรรณาธิการ การวิพากษ์วิจารณ์ในคอลัมน์ต่าง ๆ ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางการเมือง

ทั้งหมด คือ การสื่อสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูด การเขียน แต่ทุกอย่างที่ปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะ

เป็นการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของบุคคล เป็นต้น 

แผนภาพที่ 1  แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair (2011) 

  นันทนา นันทวโรภาส, (2558) ได้กล่าวถึง บรรดาผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในกระบวนการ

สื่อสารทางการเมือง มี 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มองค์กรทางการเมือง ท าการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารของ
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ตนเองไปยัง (2) สื ่อมวลชน เพื ่อให้สื ่อมวลชนถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั ้นผ่านสื ่อต่าง ๆ ไปยัง (3 ) 

ประชาชน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการส่งและรับข้อมูลได้ ดังนี้ 

  1. องค์กรทางการเมือง ในฐานะต้นธารของ “สาร” ที่ต้องการส่งออกไป เพื่อให้มี

อิทธิพลเหนือการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาล โดยองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบด้วย 

       - พรรคการเมือง เป็นองค์กรทางการเมืองที่เป็นที่รวม ของคนที่มีแนวความคิด

คล้ายคลึงกัน มีแนวคิดอุดมการณ์ร่วมกัน พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตยสมัยใหม่มี   พันธ

กิจในการบรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ คือ การชนะเลือกตั้ง หรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้แทนใน

สภา ดังนั้น พรรคการเมืองจึงต้องพยายามสื่อสารหรือโน้มน้าวใจผู้เลือกตั้ง ให้เห็นว่าพรรคมีศักยภาพ 

มีจริยธรรม และมีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แนวทางการสื่อสารของพรรค

การเมืองมีทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การปั่นข่าว (Spinning) ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนน าเสนอ

ข่าวของพรรคในเชิงบวก โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการนี้จัก

กระท าโดยที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมืองมืออาชีพ อันมีอยู่ในทุกพรรคการเมืองในปัจจุบัน 

       - องค์กรสาธารณะ (Public Organization) หรืออาจเรียกว่า องค์กรภาค

ประชาชน ได้แก่ สหภาพแรงงาน กลุ่มผู้บริโภค และสมาคมวิชาชีพ กลุ่มองค์ที่มิใช่ภาครัฐนี้เป็น

องค์กรที่สื่อสารเพ่ือเป้าหมายเฉพาะขององค์กร บางครั้งอาจสนับสนุนพรรคการเมือง บางครั้งอาจจะ

ต่อต้านขึ้นอยู่กับประเด็นและสถานการณ์ 

- กลุ่มกดดัน (Pressure Groups) เป็นการรวมตัวของบุคคลในประเด็นเฉพาะกิจ ไม่มีลักษณะเป็น

สถาบัน แต่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจน มีการรวมตัวกันในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อกดดันให้มีการ

ด าเนินการหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มรณรงค์ปลดอาวุธ

นิวเคลียร์ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้ต้องใช้การสื่อสารอย่างมาก เพื่อโน้มน้าวให้คนทั่วไปเห็นด้วยหรือคล้อย

ตามในประเด็นของกลุ่มที่น าเสนอ 

       - องค์การก่อการร้าย (Terrorist Organizations) หมายถึง กลุ่มที่ใช้วิธ ีการ

รุนแรง การระเบิดในเมือง การจี้เครื่องบิน การลอบสังหาร การลักพาตัว เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพ่ือ

สื่อสารให้ประชาชนได้รู้ถึงความมีอยู่และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ยิ่งสื่อมวลชนน าเสนอข่าวความรุนแรง

จากการกระท าของกลุ่มเหล่านี้มากเท่าไร ก็ยิ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มก่อการร้ายมาก

เท่านั้น กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มไออาร์เอในประเทศไอร์แลนด์เหนอ กลุ่มอัลเคดาในตะวันออกกลาง 

กลุ่มก่อการร้ายในภาคใต้ของประเทศไทย 

  2. สื ่อมวลชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในฐานะผู ้น าสารไปสู ่ประชาชน และ

ขณะเดียวกัน ก็ท าหน้าที่ในการส่งสารจากประชาชนไปยังนักการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง ด้วย



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ประเทศประกอบกับประชาชนจ านวนมหาศาล ท าให้นักการเมืองไม่อ าจ

ติดต่อโดยตรงกับประชาชนได้ สื่อมวลชนจึงเป็นช่องทางส าคัญในการกระจายข่าวสารไปยังประชาชน 

  3. ประชาชน คือ กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารทางการเมือง หากไม่มีประชาชน 

การสื่อสารทางการเมืองก็อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองจึงมักที ่จะ

น าเสนอข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีมุ่งหวังไว้ และโดยที่ประชาชน

นั้นมีความแตกต่างกันทั้ง สถานะ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภูมิภาค ฯลฯ การจะเข้าถึงประชาชน

กลุ่มเป้าหมายทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่นักการเมืองจะต้องแสวงหาช่องทางและวิธีการในการสื่อสาร

ให้สอดคล้องอย่างเฉพาะเจาะจง 

  Brain McNair (2003) อธิบายการไหลเวียนของข่าวสารตามแบบจ าลองนี้ว่า เริ่มต้น

จากพรรคการเมืองท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แนวทางนโยบาย และกิจกรรมของตนผ่าน

สื่อมวลชน จากนั้นสื่อมวลจะเลือกมาน าเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิด “Agenda Setting” ที่

อธิบายการเสนอหรือไม่เสนอข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการสื่อสารมวลชน มีผลท าให้สาธารณะชนเกิด

ความคิดเห็นคล้อยตามว่าเรื่องนั้นเป็นหัวข้อหรือประเด็นที่มีความส าคัญ หรือไม่มีความส าคัญที่จะ

น ามาพิจารณา ส่งผลให้พรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายพยายามที่จะเป็นผู้ทรงอ านาจในการ

ก าหนดวาระสื่อ และทฤษฎี Agenda Setting ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นในอเมริกาแล้วว่าเป็นประเด็นส าคัญ

ในสื่อและมีผลอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้ง 

  สื่อมวลชน ได้รับการสถาปนาให้เห็น “สถาบันทางการเมือง” ด้วยบทบาทในการ

ครอบครองการส่งผ่านข่าวสารในทางการเมือง นอกจากจะท าหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลจากฝ่ายการเมือง

มาสู่สาธารณะชนแล้ว ยังท าหน้าที่แปลงสารจากกระบวนการท าข่าวสู่การตีความ ซึ่ง Aterton ชี้ว่าสิ่ง

ที่ฝ่ายการเมืองต้องการจะพูดนั้นไม่ส าคัญเท่ากับสิ่งที่สื่อมวลชนรายงานว่านักการเมืองพูดอย่ างไร 

ดังเช่น การบริหารการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น ส าคัญกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  บทบาทของ

สื่อมวลชน จึงโดดเด่นอย่างยิ่งในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพราะไม่เพียงแต่เป็นผู้ก าหนด

ความส าคัญของข่าวสารที่ส่งไปยังประชาชน แต่ Brain McNair ยังอธิบายบทบาทของสื่อ ในการเป็น

ช่องทางของการน าเสนอความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบของการหยั่งเสียงประชามติ การ

ร้องเรียนต่าง ๆ อันเป็นการส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่พรรคการเมืองด้วย 

  อย่างไรก็ตามในแบบจ าลองของ Brain McNair, (2011) มิได้กล่าวถึงการสื่อสาร

โดยตรงระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งในภาพความเป็นจริงนั้นการสื่อสาร

ทางการเมือง แม้มีสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในกระบวนการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ แต่ในห้วงเวลาของการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือการรณรงค์ในทางการเมืองบางประเด็นจะพบว่าการสื่อสารโดยตรง

ระหว่างพรรคการเมืองและประชาชนก็เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารระหว่างพรรค
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การเมืองและประชาชนโดยตรงนั้น นอกจากจะเป็นการสื่อสารเพื่อหาเสียงเลือกตั้งแล้วยังเป็นช่อง

ทางการรับรู้ปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน ซึ่งท าให้พรรคการเมืองสามารถน าไปศึกษาให้คุณค่าและ

พัฒนาจนกลายเป็นแนวนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น จึงอาจพัฒนา

แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองของ Brain McNair ให้ครบวงจร “ช่องทางการสื่อสารตรง” 

ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2  แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองประยุกต์ โดย ดร.นันทนา นันทวโรภาส, (2558) 

  จากกรอบแนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของ Brain McNair ได้ปรับประยุกต์ 

ทฤษฎีการสื่อสารพื้นฐาน SMCR ของเดวิด เบอร์โล (David K. Berlo) ที่อธิบายถึงองค์ประกอบ

ส าคัญของการสื่อสารว่ามีอยู่ 4 ประเภท คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel) และ 

ผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งผู้ส่งสารในแบบจ าลองนี้ คือ พรรคการเมือง ผู้รับสาร คือ สื่อมวลชน และผู้

เลือกตั้ง ส่วนสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารนั้น เป็นทั้งทางตรงไปยังผู้เลือกตั้งและทางอ้อม คือ การ

ตีความของสื่อมวลชนแล้วจึงส่งไปยังผู้เลือกตั้งอีกทอดหนึ่ง ส าหรับสาร คือ สาระที่พรรคการเมือง

ส่งไปยังตัวผู้เลือกตั้ง 

 4.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้ง 

  โดยหลักทั ่วไปการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที ่ยอมให้

ประชาชนมีอ านาจเท่าเทียมกันในการปกครองประเทศ โดยประชาชนเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท า

หน้าที่  ต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดก าหนดไว้ จึงจ าเป็นจะต้องเลือกตั้งเสมอ ไม่ว่า

จะเป็นการเลือกตั ้งโดยตรง (Direct Democracy) หรือการเลือกตั ้งโดยอ้อม (Representative 

Democracy) เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีปากมีเสียงในการก าหนดทิศทางการปกครองประเทศ การ
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เลือกตั้งจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งนั้นเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึง

เจตนาของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการเลือกตั ้งผู ้แทนที่มีความคิด 

ความเห็น นโยบาย และอุดมการณ์คล้ายคลึงกับตนมากที่สุด เพื ่อเข้าไปท าหน้าที ่แทนตนเพ่ือ

ประโยชน์แก่ตนให้เกิดความกินดีอยู่ดีในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ การเลือกตั้งจึงเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ สามารถเลือกตัดสินใจเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นพื้นฐานในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยในการให้

ความเห็นชอบหรือฉันทานุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารประเทศตาม

เจตนารมณ์ (วิสุทธิ โพธิแท่น, 2524) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน, (2525) ให้ความหมายไว้ว่า 

การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนตนกรณีต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็น

ต้น 

  ธานินทร์ กรัยวิเชียร, (2520) ได้อธิบายความหมายของการเลือกตั้ง หมายถึง การที่

ประชาชนได้เลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลหลาย ๆ บุคคล หรือจากบัญชีรายชื่อหนึ่งหรือหลายบัญชี 

เพ่ือให้เข้าไปมีส่วนมีเสียงในคณะบริหารราการแผ่นดิน 

  วิสุทธิ โพธิแท่น, (2524) ได้ให้ความหมายการเลือกตั้งไวว่า การเลือกตั้งหมายถึง 

การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือจ านวนหนึ่งจากหลาย ๆ คน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัครรับ

เลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือจ านวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลาย ๆ บัญชี เพื่อท าการอันใดอันหนึ่งแทนตน 

  พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, (2534) ได้อธิบายไวว่าการเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทาง

การเมืองและการปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง 

เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนในการปกครองประเทศ เจตจ านง

ดังกล่าว ปรากฏในลักษณะของการเรียกร้อง (Demand) หรือสนับสนุน (Support) ต่อการตัดสินใจ

ทั้งหลายในระบบการเมือง 

  บรู๊ช ไอ นิวแมน (Bruce I. Newman, 1999) นักวิชาการชาวอเมริกัน ผู้เสนอทฤษฎี

การตลาดทางการเมืองที่น ามาสู่การตัดสินใจเลือกตั้ง โดยประยุกต์ 4Ps ทางธุรกิจ มาเป็น 4Ps ทาง

การเมือง ดังนี้ 

  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ นโยบาย และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วน

ส าคัญส าหรับการรณรงค ์

  2. การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับนโยบายและผู้สมัครผ่านกลไกของพรรค สู่สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคในระดับท้องถิ่น 

โดยใช้สื่อของพรรคเป็นหลัก 



วศิน พงษ์ศิริ 
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  3. การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) เป็นการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก 

ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 

  4. การส ารวจความคิดเห็น (Polling) เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการที่จะได้

ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท านโยบายและตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค์ 

  บรู๊ช ไอ นิวแมน (Bruce I. Newman, 1999) นักวิชาการชาวอเมริกัน ผู้เสนอทฤษฎี

การตลาดทางการเมืองที่น ามาสู่การตัดสินใจเลือกตั้ง โดยประยุกต์ 4Ps ทางธุรกิจ มาเป็น 4Ps ทาง

การเมือง ดังนี้ 

  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ นโยบาย และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วน

ส าคัญส าหรับการรณรงค์ 

  2. การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับนโยบายและผู้สมัครผ่านกลไกของพรรค สู่สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคในระดับท้องถิ่น 

โดยใช้สื่อของพรรคเป็นหลัก 

  3. การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) เป็นการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก 

ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 

  4. การส ารวจความคิดเห็น (Polling) เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการที่จะได้

ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท านโยบายและตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค์ 

  ความส าคัญของการเลือกตั้ง ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้วาง

หลักไว้ว่า เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจรัฐของผู้ปกครอง เจตจ านงดังกล่าวต้อง

แสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียง

อย่างทั ่วถึง โดยถือหลักหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่านั ้น นอกจากนี้วิถีทางการเมืองการเลือกตั ้งยังมี

ความส าคัญดังต่อไปนี้ (สุขุม นวลสกุล, 2521) 

  1. เป็นวิธีการที ่ท าให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม

หลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนใช้ตัวแทนของตนที่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้น ไปท าหน้าที่แทน

ตนในรัฐสภาและในคณะรัฐบาล 

  2. เป็นวิธีการที่ใช้เปลี่ยนอ านาจทางการเมืองการปกครองที่ทันสมัย และเป็นไป

อย่างสันติวิธี ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ในสมัยโบราณที่ใช้ก าลัง ใช้อาวุธ เข้าต่อสู้เพื่อแก่งแย่งอ านาจการ

ปกครอง ซึ่งเราจะเห็นได้จากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

  3. เป็นวิธีการป้องกันมิให้เกิดการรัฐประหาร เมื่อรัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศ

หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ลุล่วงก็คืนอ านาจให้ประชาชนด้วยการยุบสภาฯ เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ให้

ประชาชนตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้บริหารต่อไป 
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  4. เป็นวิธีการที่จะท าให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอ านาจ เพื่อเปิดโอกาสให้

บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ได้เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ ท าให้ประชาชนได้มีโอกาส

เปลี่ยนตัวผู้แทน เปลี่ยนรัฐบาล เมื่อไม่พอใจการท างานของรัฐบาลเดิม 

  5. เป็นวิธีการเสริมสร้างความถูกต้องและชอบธรรมในการใช้อ านาจทางการเมือง

ให้กับบุคคลที่จะมาท าหน้าที่เป็นคณะรัฐบาล (สุขุม นวลสกุล, 2521) 

  หลักเกณฑ์และกติกาการเลือกตั ้ง โดยหลักการเลือกตั ้งจะต้องเป็นไปตามที่

รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดกติกา

เลือกตั้งไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิ ้น 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การเลือกตั้งจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย

หลักเกณฑ์ 6 ประการ อันได้แก่ (สุขุม นวลสกุล, 2521) 

  1. หลักอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายถึง การให้อิสระต่อการเลือกตั้ง โดยประชาชนมี

สิทธิเสรีภาพที่จะเลือกใคร หรือพรรคการเมืองใดก็ได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มีสิทธิที่จะเลือกสังกัดพรรค

การเมืองที่ตนเองชอบก็ได้ ไม่มีการบังคับ พรรคการเมืองที่เสนอตัวเข้าแข่งขันอย่างน้อยสองพรรคขึ้น

ไป เพราะการที่ประชาชนจะต้องเลือกผู้ปกครองจากพรรคการเมืองเดียว หรือกลุ่มบุคคลเดียว โดย

ไม่ได้เปรียบเทียบกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่น การเลือกตั้งนั้นไม่มีความหมาย และไม่ได้ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

  2. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา หมายความว่า การเลือกตั้งจะต้องมีก าหนด

ระยะเวลาที่แน่นอนไว้ เช่น ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทุก 4 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น 

  3. หลักการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม หมายถึง การเลือกตั้งที่เป็นไปตามตัวบท 

กฎหมาย ไม่มีคดโกง หรือใช้อิทธิพล เงินทอง หรืออ านาจ หน้าที่ ในการบังคับ ซื้อคะแนนเสียงเพ่ือ

ตนเอง และหมู่คณะ 

  4. หลักการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเสมอภาค หมายถึง การให้สิทธิแก่ประชาชนโดยไม่

มีการกีดกัน หรือจ ากัดสิทธิบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เป็นพิเศษ เพราะความแตกต่างทางฐานะเศรษฐกิจ 

สังคม ผิวด า ผิวขาว หญิง ชาย ยากจน ร ่ารวย ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนน และ

คะแนนเสียงทุกคะแนนมีน ้าหนักเท่ากัน 

  5. หลักการออกเสียงโดยทั่วไป หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงเลือกตั้ง

อย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เว้นแต่กรณีที่มีข้อจ ากัดอันเป็นที่รับรองโดยทั่วไป เด็กเยาวชนที่

อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บุคคลวิกลจริต หรือมีจิตบกพร่อง เป็นต้น 
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  การตัดสินใจรวมถึงการตัดสินใจเลือกตั้ง นักวิชาการได้ให้ความหมายที่ควรค่าแห่ง

การศึกษาไว้หลายท่าน ตัวอย่างเช่น “การพิจารณาโดยใช้ข้อมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะห์อย่างถี่

ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลายทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของ

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (ภัทรวดี แก้วประดับ, 2546) 

  “การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้น าต้องตัดสินใจด้วย

หลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” (กวี 

วงศ์พุฒิ, 2539) จากแนวคิดนักวิชาการที ่ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ข้างต้น พอสรุป

องค์ประกอบของการตัดสินใจได้ว่า ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 

  1. ปัจจัยตัวผู ้ต ัดสินใจ โดยผู ้ต ัดสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณค่า 

ประโยชน์ หรือความส าคัญของทางเลือกแต่ละอย่าง 

  2. ปัจจัยทางเลือก โดยผู้ตัดสินใจต้องมีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือก ซึ่งถ้ามี

ทางเลือกเพียงทางเดียวก็ไม่จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือก 

  3. ผลทางเลือกในอดีตจะขึ้นอยู่กับการเลือก ซึ่งผลการเลือกแต่ละอย่างจะแตกต่าง 

และไม่เท่ากันตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

            ปกรณ์ ปรียากร(2563) อธิบาย การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอกและภายในองค์กร ในกรณีภายนอกการวางแผนมีส่วนช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการ

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคต 

  การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลในการตัดสินใจก่อนที่

จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้ทราบว่ามีอิทธิพลดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ขั้นตอนที่

จะได้รบข่างเก่ียวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มจากการที่ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงได้รับข่าวสาวการ 

เลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง ข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และนโยบายต่าง ๆ ของพรรค

การเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยผ่านสื่อในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ

เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงจะน าข่าวสารนั้นมาเป็น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะลงคะแนนให้ 

  ขั้นตอนที่ 2 อิทธิพลในการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เมื่อผู้ลงคะแนนเสียงได้รับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และนโยบายของพรรคการเมือง

ที ่ผู ้ร ับสมัครรับเลือกตั ้งสังกัดอยู ่ ผู ้ลงคะแนนเสียงจะเสร้างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าจะให้

ความส าคัญกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร หรือจะให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองเมื่อได้



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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สร้างเกณฑ์แล้ว ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงจะเริ่มประเมินข่าวสารต่าง ๆ เปรียบเทียบให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์หรือจัดมุ่งหมายของตน 

  ขั้นตอนที่ 3 อิทธิพลในการประเมินและจัดล าดับผู้สมัครเลือกตั้ง เมื่อผู้ล งคะแนน

เสียงเลือกตั้งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดสินใจไว้แล้ว ผู้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

จะประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่

ละคนสมควรจะได้รบการประเมินเท่าไหร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ 

  ขั้นตอนที่ 4 อิทธิพลจากการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้รับสมัครที่มีคะแนนรวม

สูงสุดจากการประเมิน ในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนี้อาจมีตัวแปรอย่างอื่นเข้ามาสอดแทรก อันได้แก่

อิทธิพลของเงินทอง อามิสสินจ้างที่หัวคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งน ามาแจกจ่ายให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับ

เหตุผล และหลักเกณฑ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ส าฤทธิ์ ราชสมณะ, 2530) 

  นอกจากนี ้การศึกษาหลักการก าหนดพิจารณาลงคะแนนเสียงเล ือกตั ้งย ังมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กับอิทธิพลที ่มีผลต่อการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสนใจทางการเมืองน้อย จะตัดสินใจโดยไม่อิงกับประเด็น

นโยบายทางการเมือง ด้านการชักจูงโน้มน้าวและอามิสสินจ้างจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง 

  2. ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับอิทธิพลที่มีต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งใช้เกณฑ์ในการเลือกโดยค านึงถึงระหว่างตัวผู้สมัครกับพรรค

การเมืองอย่างละครึ่งคละกันไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 

อาชีพ รายได้ และการศึกษา ส่วนที่อยู่อาศัยและเพศนั้นมีอิทธิพลในบางกรณี ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมต ่ามักจะตัดสินใจในวันเลือกตั้ง ส่วนผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมักจะตัดสินใจก่อน

วันเลือกตั้ง และไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจโดยง่าย 

  3. สภาพแวดล้อมของช่วงเวลากับอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

พบว่า ผู้ลงคะแนนเสียงประมาณหนึ่งในสี่ เลือกผู้สมัครโดยค านึงถึงความนิยมของพรรคการเมือง 

เป็นเกณฑ์ส าคัญ ส่วนที่เหลือเป็นการพิจารณาเลือกบุคคลโดยค านึงถึงความเป็นคนท้องถิ่นมีศักยภาพ

ที่จะสามารถช่วยเหลือท้องถิ่นได้ มีความรู้ความสามารถ แจกขางของเงินทอง และหาเสียงเป็นที่

ประทับใจ นอกจากนี้ ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง และครู ยังมีอิทธิพล

ต่อผู้ลงคะแนนเสียงที่มีสภาพเศรษฐกิจต ่า (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2534) 
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 4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดตราด พอสรุปได้ดังนี้ 

 ไพบูลย์ บุตรเลียบ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร : ศึกษาในห้วงเวลาปี 2557” ผลการศึกษาพบว่า

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครพบว่า 

ระดับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางการเมืองจากโทรทัศน์มีความส าคัญปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมี

ระดับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางการเมืองจากโทรทัศน์มีความส าคัญมากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีความ

แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านนโยบายของผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ด้านคุณสมบัติของสื่อบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านรูปแบบการหาเสียงของผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านการอุปถัมภ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งใน

จังหวัดสมุทรสาคร 

 ธิดารัตน์ ชวรัตน์สกุลกิจ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ดังนี้ สื่อโทรทัศน์ 

สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อนิตยสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัด และด้านการ

รณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิที ่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื ่อกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดเช ียงใหม่ พบว ่าม ีความสัมพันธ ์ก ับการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ณิชาภา เหมะธุลิน (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษากรณี : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดบึงกาฬ” ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46 – 55 ปี การศึกษาระดับ



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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มัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดบึง

กาฬ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านนโยบายรองลงมาคือ ด้าน

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านสื่อในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และด้านสื่อบุคคล ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดบึงกาฬ ส่วนอาชีพและรายได้ มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดบึงกาฬ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 วิชา อยู่หล า (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : 

ศึกษากรณี ประชาชนจังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 41 – 60 ปี มีการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส. มีรายได้อยู่ในช่วงต ่ากว่า  

10,000 บาท ส่วนใหญ่ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุ

ระหว่าง 35 – 55 ปี ไม่ได้ให้ความส าคัญกับอาชีพของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นในปัจจัยเกี ่ยวกับผู ้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายของพรรค ด้านการรณรงค์

หาเสียง ด้านสื่อบุคคลความคิดเห็นในแต่ละด้านล้วนมีความสัมพันธ์ในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.01 

 อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2559” ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา 

อาชีพเกษตรกร และมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ระดับการเปิดรับสื ่อของผู ้ตอบ

แบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาในแต่ละสื่อ พบว่าสื่อที่มีการเปิดรับมากที่สุด คือ สื่อ

อินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ตามล าดับ ความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองมากที่สุด คือ 

ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ปัจจัยด้านพรรคการเมือง ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สมัครอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



วศิน พงษ์ศิริ 
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บัณฑิต ภู่กิ่งหิน (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี่ผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดชลบุรี : ศึกษาในห้วงเวลาปี 2558” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน

ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ส่วนปัจจัยในการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง 

โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านตัวผู้สมัคร ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านพรรคการเมือง ปัจจัย

ด้านสื่อบุคคล และปัจจัยด้านการรณรงค์หาเสียง ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี จึงไม่เป็นไปตามสมมติบานที่วางไว้ ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบว่า การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ชลบุรี มีสหสัมพันธ์เชิงบวก กับการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

 ทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559” ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนังงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ส่วน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพรรคการเมือง ด้านอิทธิพลของสื่อบุคคล ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้าน

การรณรงค์หาเสียง และด้านนโยบายของผู้สมัคร จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี หมายถึง ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีที่มี

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมมติฐานที่ 2 พบว่า พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อด้านสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือก ต้ัง

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2559 ส่วนสื ่อโทรทัศน์ไม่มี

ความสัมพันธ์ 

 นภาพร หมื ่นจง (2559) ได้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2559” ผลการวิจัย พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที ่เป็นประชาชนในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ส่วนปัจจัย

ในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

มาก และปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านตัวผู้สมัค ด้านพรรคการเมือง 

ด้านการรณรงค์ และด้านสื่อบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน

ของกลุ่มตัวอ่าง โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดระยอง ส่วนระดับการศึกษาและอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ 

 พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.2559” ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพเกษตรกรรม พฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อของประชาชนชาวจังหวัดนครนายก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในสื่อโทรทัศน์ ล าดับ

รองลงมา สื่อวิทยุ สื ่อหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ใสระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากในด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร รองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรคการเมือง 

ด้านนโยบาย และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผลพิสูจน์สมมติฐานพบว่า อายุ และอาชีพของ

ประชาชนชาวจังหวัดนครนายกมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที ่มีผลต่อการติดสินใจในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของชาวจังหวัดนครนายก มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ใน

ภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ และยังไม่พบว่า

มีการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด : ศึกษา

ในห้วงเวลา 2562” ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของจังหวัดต่อไป 

กรอบแนวความคิดการศึกษา 

5. ขอบเขตในการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ของผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง ในปี พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที ่จังหวัดตราด ได้แก่ 

ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ปัจจัยด้านอาชีพ ประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน

ความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดตราด 

ขอบเขตด้านเวลา คือ ช่วงเวลาเดือน กันยายน 2564 – ตุลาคม 2564 

ขอบเขตด้านสถานที่ คือ เขตพ้ืนที่การเลือกตั้งจังหวัดตราด 

 

6. ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : 

ศึกษาในห้วงเวลา 2562” ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 6.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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 6.2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 6.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด 

 6.4 การทดสอบสมมติฐาน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตราด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตราด ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 46 – 55 

ปี จ านวน 94 คน ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ชั ้นมัธยมศึกษา หรือ

เทียบเท่า จ านวน 177 คน พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ อาชีพอิสระ จ านวน 

134 คน รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 134 

คน 

 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส าหรับผลการพิจารณาในแต่ละสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อมาก ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต 

 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดตราดโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อ

พิจารณารายด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 อยู ่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านนโยบาย (ค่าเฉลี ่ย 3.82) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร (ค่าเฉลี่ย 3.76) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ปัจจัย

ด้านพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด (ค่าเฉลี่ย 3.57) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และปัจจัยที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.24) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 

ตามล าดับ 

 ผลการว ิเคราะห์ระดับความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับปัจจัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพิจารณาตามราย

ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต (ค่าเฉลี่ย 4.44) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.85 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ด้านพรรคการเมือง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.57) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เป็นพรรคการเมืองที่เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ค่าเฉลี่ย 

4.24) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9910 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตราด ด้านนโยบาย พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียง

ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 อยู่ในระดับมากที่สุด คือ นโยบายรักษาพยาบาลฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.33) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.9111 ผลการว ิเคราะห์ระดับความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด  ด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ 

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

อยู่ในระดับมาก คือ การหาเสียงโดยเสนอนโยบายและผลงานด้านบวก (ค่าเฉลี่ย 3.70) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 รองลงมา การเคาะประตูบ้านอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 3.61) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.84 และ เปิดเวทีปราศรัยตามจุดส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.48) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

ตามล าดับ 

เมื ่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื ่อมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด พบว่า การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดตราด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01  จึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สื่อวิทยุ มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และ สื่อ

โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศ

ชาย จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.50 รองลงมา คืออายุระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 อายุระหว่าง 18 

– 25 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 อายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.50 อายุระหว่าง 56 – 65 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และน้อยที่สุด คือ อายุ 65 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที ่ระดับมัธยมศึกษา หรือ

เทียบเท่า จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมา คือ  ระดับประถมศึกษา จ านวน 106 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.50 ระดับปริญญาตรี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพอิสระ 

จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป / ค้าขาย จ านวน 121 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 อาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.50 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และอาชีพเจ้าของกิจการ จ านวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 รายได้ต่อเดือนของประชาชน จังหวัดตราด ที่มากที่สุด ได้แก่ 5,001 – 

10,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมา รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 

บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 85 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.30 รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 

รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และรายได้มากที่สุด คือ

มากกว่า 40,000 บาท มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ 

 7.2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน จังหวัดตราด 

  โดยรวมพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน จังหวัดตราด อยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.91 ส าหรับผลการพิจารณาในแต่ละสื ่อ พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง  มี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมาก ได้แก่ สื ่ออินเทอร์เน็ต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ สื่อ

โทรทัศน์ มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.45 และสื ่อที ่กลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับน้อย ได้แก่ สื่อ

หนังสือพิมพ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และสื่อวิทยุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 ตามล าดับ 

 7.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชนจังหวัด

ตราด 

  โดยรวมพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ

ประชาชนในจังหว ัดตราด อยู ่ ในระดับมาก มีค ่าเฉล ี ่ยเท ่าก ับ 3.60 เม ื ่อพิจารณารายด้าน                    

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

  อยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านนโยบาย มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน

คุณสมบัติของผู ้สมัคร มีค่าเฉลี่ย 3.76 และปัจจัยด้านพรรคการเมืองที ่ผู ้สมัครสังกัด มีค่าเฉลี่ย                 

อยู่ที ่ 3.57 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง                 

มีค่าเฉลี่ยที่ 3.24 

  7.3.1. ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
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  ประชาชนจังหวัดตราด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า โดยรวมอยู่ใน ระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 

เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

  7.3.2. ด้านพรรคการเมือง 

  ประชาชนจังหวัดตราด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านพรรคการเมือง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 

เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

  อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เป็นพรรคการเมืองที่เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี

ค่าเฉลี่ย 4.24 

  7.3.3. ด้านนโยบาย 

  ประชาชนจังหวัดตราด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านนโยบาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 เมื่อ

พิจารณาตามรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

  อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด คือ นโยบายรักษาพยาบาลฟรี มีค่าเฉลี ่ย 4.33) อยู ่ใน            

ระดับมาก 

  7.3.4. ด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 

  ประชาชนจังหวัดตราด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.24 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ อยู่ในระดับมาก คือ การหาเสียง

โดยเสนอนโยบายและผลงานด้านบวก 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

      1. จากการศึกษา พบว่า การเปิดรับสื่อด้านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนั้นควร

ปรับเปลี่ยนวิธีการหาเสียง โดยใช้ Social Network เข้ามามีบทบาทในการหาเสียงให้มากขึ้น เพ่ือ

เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรศึกษาผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายให้

ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การชนะเลือกตั้ง 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด : ศึกษาในหว้งเวลา 2562 
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      1. ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 กลุ่มตัวอย่างจึงเป็นประชากร 

ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ในแต่ละอ าเภอ เป็นส่วนใหญ่ จึง ท าให้การศึกษาอาจไม่ครอบคลุม ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการกระจายที่มากกว่านี้ จะท าให้

ได้ข้อมูลครอบคลุมมากขึ้น 

      2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยค าถามอาจไม่เจาะจงปัญหาได้ทั้งหมด 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไป จึงควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ค าตอบและรายละเอียดมาก

ยิ่งขึ้น 

 

      3. การศึกษานี้ เป็นการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม หลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว 2 

ปี อาจจะท าให้การตัดสินในของประชาชน จังหวัดตราด มีการปรับเปลี่ยนขึ้น เนื่องจากสถานการณ์

ของประเทศไทย การศึกษาครั้งต่อไป จึงควรส ารวจข้อมูลหลังจากเลือกตั้งแล้วเสร็จ ไม่ควรเกิน 1 ปี 

เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนตรงกับการตัดสินใจของประชาชนที่สุด 
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   ท  ก       ทธ ณก์    ะเม  อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร 

ผ่านระบบออนไลน ์
 
 

วศิน สีมาพลกุล* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ของส่วน

อุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาค าอุทธรณ์ และแนวทางในการ

พัฒนาระบบรับอุทธรณ์แบบออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

แบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า การที่จะพัฒนาระบบรับอุทธรณ์แบบออนไลน์

มีข้อจ ากัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

ได้แก่ 1) กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในของกรมศุลกากร

เอง ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากผู้น าเข้า 2) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบต่าง ๆ ของ

กรมศุลกากร เนื่องจากไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลายระบบและไม่มีคู่มือในการใช้งานที่เพียงพอ 

การไม่มีระบบการติดตามสถานะงานของแต่ละฝ่าย ท าให้การติดตามสถานะเรื่องอุทธรณ์เป็นไปดว้ย

ความล าบาก 3) บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดทักษะและความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับสินค้า 4) ข้อจ ากัดด้าน

กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 5) การออกแบบโปรแกรมใช้ยื่นอุทธรณ์ออนไลน์ต้องใช้งบประมาณ

และก าลังคนในการดูแลระบบ รวมถึงก็เป็นการยากที่ผู้ประกอบการจะมีความเข้าใจและความพร้อม

ด้านเทคโนโลยีในการยื่นอุทธรณ์แบบออนไลน์ 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีการออกฎหมายให้มีการ
บังคับใช้มาตรการเพิกถอนการประเมินอากร ในกรณีที่มีการออกแบบแจ้ งการประเมินอากรที่ไม่มี
มาตรฐาน 2) ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่รับอุทธรณ์เพ่ือให้ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: wasin.see@stu.nida.ac.th
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ของสินค้าจากผู้น าเข้าครบถ้วนตั้งแต่ต้น 3) ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ภายในกรมศุลกากร เพ่ือ
ปฏิบัติงานในส่วนอุทธรณ์ให้เพียงพอต่อจ านวนงานรับเข้าและงานคงค้าง 4) ควรจัดท าระบบติดตาม
สถานะงานอุทธรณ์เพื่อใช้ในการติดตามงาน ส่งมอบงานภายในส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปคือควรศึกษากระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ ในภาวะที่มีการ
ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) 
ของโปรแกรมระบบรับอุทธรณ์แบบออนไลน์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วน าไปทดลองใช้งาน
จริงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
มาใช้ท าให้หน่วยงานภาครัฐมีความทันสมัย และเกิดคุณค่าสาธารณะ 
 

ค าส าคัญ: พิกัดอัตราศุลกากร การพิจารณาค าอุทธรณ์ รัฐบาลดิจิทัล บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
  



วศิน สีมาพลกุล 
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1. บทน า 

 ปัจจุบันส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรมีการรับเรื่องอุทธรณ์จากผู้น าเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง มีค าอุทธรณ์ค้างพิจารณาจ านวนมาก เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์เป็นจ านวนมากจากการ

น าเข้าสินค้าจากทั่วประเทศ ท าให้ระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์รอคอยค าวินิจฉัยมีระยะเวลานานกว่ ากรอบ

เวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในขั้นสุดท้ายหากผลค าวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

เป็นไปตามท่ีผู้อุทธรณ์ได้ให้เหตุผลขอโต้แย้งไว้ ผู้อุทธรณ์จะได้รับเงินประกันที่วางไว้คืนตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ ด้วยระยะเวลารอคอยกระบวนการที่ยาวนาน ถึงแม้ว่าผู้อุทธรณ์จะ ได้รับเงินในส่วนที่วาง

ประกันไว้คืนก็ไม่ได้หมายความว่าผู้อุทธรณ์ได้รับความยุติธรรม เนื่องจากในบางครั้งผู้อุทธรณ์มีภาระ

ในการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ที่กู้ยืมมาเพื่อวางประกันไว้กับกรมศุลกากร ซึ่งการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้จะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ผู้น าเข้า ซึ่งต้องการความรวดเร็วและเป็นธรรมในการประเมินอากรจากกรมศุลกากร โดยจาก

ปริมาณงาน ณ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร มีสถานะงานรับเข้าและคงค้าง ดังนี้ 

 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานของส่วน

อุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในบางครั้งเจ้าหน้าที่

ศุลกากรเองมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งงานบ่อยครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่ ๆ มาสานต่องานต้องมา

ติดตามหาเอกสารต้นเรื่อง เพื่อน ามาพิจารณาต่อจากเจ้าหน้าที่คนเก่าที่ถูกย้ายไป ในส่วนของการรับ

อุทธรณ์ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการการจัดเก็บเอกสารในรูปของไฟล์ มีข้อดีที่สามารถกระท า

ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย รวมถึงลด

ขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จะท าให้การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร อยู่ในฐานข้อมูลแห่งเดียว

ท าให้สามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ออกมาใช้ได้ในทุกสถานที่ ๆ มี

อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาค าอุทธรณ์และสามารถออกค าวิ นิจฉัยได้โดยเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้น าเข้าสินค้า 

รายการ 2560 2561 2562 2563 

1 จ านวนยอดยกมาจากปีก่อนหน้า            12       8,065  10,678       9,024  

2 จ านวนเรื่องรับอุทธรณ์        9,536       3,403   2,506       2,842  

3 จ านวนเรื่องท่ีรอการพิจารณา        9,548  11,468  13,184     11,866  

4 จ านวนออกค าวินิจฉัย        1,483  790       4,160       4,220  

5 จ านวนยอดยกไปปีหน้า        8,065  10,678       9,024       7,646  
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 เพื่อศึกษากระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร รวมทั้ง

ปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาค าอุทธรณ์ 

 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตรา

ศุลกากร 

 3 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบรับค าอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรแบบออนไลน์ 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์การประเมินอากร ด้านพิกัดอัตราศุลกากร

โดยศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประมวลวิธีปฏิบัติทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

ค าอุทธรณ์ เอกสารสรุปผลการรับอุทธรณ์และออกค าวินิจฉัยแล้วเสร็จ ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา

ศุลกากร ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2564 และการศึกษาค้นคว้าจาก

งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงค้นคว้าจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการใช้

แบบสัมภาษณ์ที่ม ีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยมีการน าค าส าคัญ (Keywords) มาใช้

ประกอบในการออกแบบ แบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ มุมมองและทัศนคติที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ผู้วิจัยด าเนินการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนที่ท าหน้าที่ใน

การตรวจสอบหลักฐานการรับอุทธรณ์ จ านวน 1 คนเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ

การอุทธรณ์จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์จ านวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน

การจัดท าวาระการประชุมเพื่อเสนอผลการพิจารณาค าอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

จ านวน 2 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น 10 คน 
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4. รายงานผลการวิจัย 
 ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรเป็นส่วนงานภายใต้กองพิกัดอัตราศุลกากร มีหน้าที่และ

อ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากรในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับพิกัดอัตรา

ศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร 

 ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (สอพ.) มีอัตราก าลังข้าราชการ 20 คน และมีพนักงาน

ราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 คน รวมทั้งสิ ้น 25 คน โดยผู้อ านวยการส่วน (ผอ.สอพ) เป็น

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน โครงสร้างการบริหารจ าแนกตามหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย 

ดังนี้ 

 ฝ่ายอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1 (ฝอพ.1) รับผิดชอบในการพิจารณาค าอุทธรณ์ที่มีการ

ส าแดงประเภทพิกัดอัตราศุลกากรตั้งแต่ตอนที่ 1 (สัตว์มีชีวิต) ไปจนถึงตอนที่ 81 (โลหะสามัญ....และ

ของท าด้วยของดังกล่าว) 

 ฝ่ายอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 2 (ฝอพ.2) รับผิดชอบในการพิจารณาค าอุทธรณ์ที่มีการ

ส าแดงประเภทพิกัดอัตราศุลกากรตั้งแต่ตอนที่ 82 (เครื่องมือเครื่องใช้ ....และส่วนประกอบของของ

ดังกล่าว) ไปจนถึง ไปจนถึงตอนที่ 97 (ศิลปกรรม ....) 

 ฝ ่ายอ ุทธรณ์พ ิก ัดอ ัตราศ ุลกากรท ี ่  3 (ฝอพ .3) ท าหน ้าท ี ่ เป ็นฝ ่ายเลขาน ุการของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ด้านพิกัดอัตราศุลกากร 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ การด าเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม การร่างค าวินิจฉัยอุทธรณ์ การแจ้ง

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ที ่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แก่ผู ้อุทธรณ์และผู้ที่

เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งประเมินอากรทราบ  

4.1 กระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ เป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานของส่วนอุทธรณ์

พิกัดอัตราศุลกากรในกระบวนการท างานด้านการพิจารณาค าอุทธรณ์ จากการศึกษาสามารถสรุปผล

การศึกษาได้ดังนี้  

1) การลงทะเบียนรับค าอุทธรณ์ เมื่อผู้อุทธรณ์ยื่นค าขออุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนจะ

เป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนจะกรอกข้อมูล

ค าอุทธรณ์โดยใช้โปรแกรมระบบอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 1 ได้กล่าวว่า  “... 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์สินค้าชนิดเดียวกันแต่น าเข้าในใบขนสินค้าหลายฉบับ จะท าให้เสียเวลาในการ

กรอกข้อมูลทีละฉบับ …”  

2) ในการตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องท าหนังสือขอข้อมูลหลักฐานการออกแบบ

แจ้งการประเมิน รวมถึงข้อมูลหลักฐานการส่ง และรับแบบแจ้งการประเมินฯ จากหน่วยงานที่เป็น

ผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากร เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบสิทธิการยื่นค าอุทธรณ์ว่าอยู่ในกรอบเวลา



แนวทางการรับอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ 
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ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออกแบบแจ้งหรือไม่ โดย

ดูจากใบตอบรับทางไปรษณีย์ ซึ่งพบว่า การท าหนังสือเพื่อขอหลักฐานจากหน่วยงานออกแบบแจ้ง 

ต้องใช้ระยะในการตอบกลับ และในหลายกรณีก็พบว่าข้อมูลที่ตอบกลับมานั้นมีความไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ต้องท าหนังสือสอบถามซ ้าท าให้เสียเวลารอคอยเอกสาร กว่าจะได้รับการตอบกลับก็ใช้เวลา

หลายเดือน  

3) การมอบหมายงานหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาค าอุทธรณ์ 

ภายหลังจากที่ธุรการฝ่ายตรวจสอบสิทธิสมบูรณ์แล้ว โดยเป็นการส่งมอบงานผ่านหนังสือราชการที่

ไม่ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 3 4 5 6 7 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า

ปัญหาด้านการมอบหมายงาน มาจากการที่ไม่ได้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จด

บันทึกไว้ด้วยตนเอง จะไม่สามารถค้นหาได้เองว่าได้รับงานมาวันที่เท่าใด อาจจะต้องติดต่อสอบถาม

ธุรการเพ่ือหาวันที่แน่นอน รวมถึงท าให้ไม่ทราบว่าบริษัทใดใครเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากหัวหน้าที่ได้

มีการมอบหมายให้โดยตรง ท าให้ต้องใช้การสื่อสาร โดยการสอบถามกันเอง ไม่มีระบบที่สามารถรู้ได้

ว่าใครพิจารณาเรื่องอะไร ในเรื่องพิจารณาแต่ละเรื่องมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน ด้วยพื้นฐานความรู้

ของเจ้าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์ที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้านต่างกัน ซึ่งบางครั้งไม่มีความรู้

เฉพาะทางในตัวสินค้าที่ท าการพิจารณา ท าให้ต้องใช้เวลาศึกษาสินค้า หลักการท างานของสินค้าราย

อุทธรณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 4 กล่าวว่า “.. .ควรมีการพิจารณาถึงเนื้อหาความยากง่ายของงาน

ประกอบด้วย ไม่เพียงแต่ดูปริมาณงานเท่านั้นว่าเจ้าหน้าที่คนไหนมีเรื่องในความรับผิดชอบกี่เรื ่อง 

เพราะการพิจารณาสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่ท าความเข้าใจยาก…”  

4) การเขียนเรื่องพิจารณาอุทธรณ์ โดยเมื่อตรวจสอบเอกสารต้นฉบับประกอบค าอุทธรณ์

เบื้องต้น หากมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา มีการก าหนดประเด็น

การโต้แย้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 3 4 5 6 7 ให้

ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าปัญหาในการท างานที่ท าให้เสียเวลาในการพิจารณาค าอุทธรณ์คือการ

จัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งให้ฝ่ายเลขานุการ และเตรียมไว้กรณีท่ีต้องให้

การในชั้นศาล ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์จะต้องท าการสแกนเอกสารด้วยตัวเองเป็นจ านวนมาก 

และปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ส านักงานที่น้อยต้องสลับกันใช้เครื่องสแกนเนอร์   

5) การน าเสนอเรื่องพิจารณาค าอุทธรณ์ หลังจากที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเรื่องพิจารณาเขา้สู่

วาระการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะต้องจัดเตรียมการน าเสนอในรูปแบบไฟล์ MS Power point เพื่อเตรียมการ

น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาค าอุทธรณ์จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเรื่อง

พิจารณาค าอุทธรณ์อย่างรอบคอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการตอบค าถามที่จะเกิดขึ้น
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หากคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถเข้าใจถึงการจ าแนกประเภทพิกัดของสินค้าได้  

6) การเก็บรักษาเรื่องพิจารณาอุทธรณ์ เรื่องพิจารณาอุทธรณ์ที่อยู่ระหว่างรอจัดเข้าสู่วาระ

การประชุมจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายเลขานุการในการเก็บรักษา เรื่องที่ผ่านการวิ นิจฉัยโดย

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะต้องจัดเก็บให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยต้องมีการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังมีค าอุทธรณ์รับเข้า

ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้พื้นที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารในอนาคตจะไม่เพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

คนที่ 8 และ 9 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณค าอุทธรณ์มีค่อนข้างมาก ท า

ให้พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ในการเก็บรักษาเรื่อง

พิจารณาเก่า ด้วยข้อจ ากัดด้านพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ท าให้ในบางกรณีฝ่ายเลขานุการต้องขอความ

ร่วมมือให้จัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดไว้ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ก่อน 

4.2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่น ามา

ประกอบในการท างานได้ เช่น ระบบการสืบค้นข้อมูลของใบขนสินค้า เพื่อเทียบความแตกต่างกับ

เอกสารของที่ทางผู้น าเข้ายื่น ระบบการสืบค้นประเภทพิกัดพร้อมอัตราอากรของสินค้า รวมถึงผล

พิจารณาพิกัดฯที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาใช้ประกอบการท างานได้  ในการท างานต้องใช้ข้อมูลจาก

หลายแหล่งประกอบกัน เพื่อที่จะเขียนและสรุปเรื ่องที่พิจารณาได้จากผลการศึกษามีประเด็นที่

น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการขาดการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้งาน

ระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานอุทธรณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 1 กล่าวว่า “...ในบางครั้งยังขาดความรู้

ความเข้าใจในการใช้ระบบต่าง ๆ ของกรมศุลกากร เนื่องจากไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลายระบบ

และไม่มีคู่มือในการใช้งานที่เพียงพอ และการใช้งานบางโปรแกรมก็ถูกจ ากัดสิทธิ์การเข้าใช้งานจาก

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร รวมถึงไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่

ต้องการใช้เพิ ่มเติมมาลงไว้ในเครื ่องคอมพิวเตอร์ได้…” 2) การขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในส่วนงาน การไม่มีระบบการติดตามสถานะงานของแต่ละฝ่าย ท าให้การติดตามสถานะ

เรื่องอุทธรณ์เป็นไปด้วยความล าบากต้องใช้การสอบถามกันข้ามฝ่าย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถ

รู้ได้ว่าเรื่องพิจารณาอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และฝ่ายเลขา ฯ สามารถวางแผนจัดเตรียมเรื่องเข้าวาระ

ประชุมได้ล่วงหน้าตามความจ าเป็นของเรื่องอุทธรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดขั้นตอนที่

ไม่จ าเป็นออก (เช่น ระบบส่งรายงานประจ าเดือนให้หัวหน้าฝ่าย ) ควรมีระบบติดตามสถานะค า

อุทธรณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 5 และ 7 กล่าวว่า“...กระบวนการปฏิบัติงานยังไม่ทันกับยุคสมัยใหม่ 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเอกสารที่ยังคงเป็นแบบกายภาพ ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขึ้นมาเพื่อใช้ภายในหน่วยงานเองก่อน เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล ขั้นตอนการรับส่งงาน
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ระหว่างฝ่าย…” ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 6 ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บและส่งต่อ

ข้อมูลว่าภายในส่วนงานจะแบ่งฝ่ายที่รับผิดชอบเป็น 3 ฝ่าย โดยฝ่ายที่ 1 และ 2 จะรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ส่วนฝ่ายที่ 3 

ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการประชุม เมื่อฝ่าย 1 และ 2 ด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นจ าเป็นต้องมีการจัดส่งข้อมูลไปยังฝ่าย 3 พบว่าหลังจากมีการจัดส่งข้อมูลให้

ฝ่ายเลขาแล้วนั้น บางครั้งพบว่าในภายหลังข้อมูลไม่ครบ สูญหาย ท าให้ต้องมีการจัดส่งข้อมูลใหม่อีก

ครั้ง ซึ่งเป็นการท างานซ ้าหลายรอบเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ข้ อมูลของแต่ละฝ่ายไม่มีการ

เชื่อมโยงกัน ท าให้ไม่ทราบสถานะการท างานหรือข้อสรุปของการประชุมในเรื่องแต่ละเรื่องที่พิจารณา 

4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการรับอุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ความคาดหวังใน

การพัฒนาระบบการรับอุทธรณ์แบบออนไลน์ ให้สามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการ

พิจารณาได้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพิจารณาค าอุทธรณ์ เนื่องจากจะช่วยลดระยะเวลาของแต่

ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงได้ ส่งผลให้การพิจารณาสามารถเป็นไปตามระยะเวลาที่ พ.ร.บ.

ศุลกากร พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจเช็คความถูกต้อง ความผิดพลาด

ได้ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจเช็คสถานะค าอุทธรณ์ได้ทุกเวลาผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การรับอุทธรณ์แบบออนไลน์น่าจะช่วยในการอ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการอุทธรณ์ และช่วยลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็ บไว้เป็น

หลักฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและของผู้อุทธรณ์ และเมื่อเจ้าหน้าผู้พิจารณาต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้อุทธรณ์ก็สามารถส่งเอกสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการสูญหาย

หรือล่าช้าจากการขนส่งได้ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 5 กล่าวว่า “ ...การพัฒนาระบบการ

รับอุทธรณ์แบบออนไลน์จะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพการพิจารณาค าอุทธรณ์ได้ค่อนข้างน้อย…” 

เนื่องจากสาเหตุหลักที่ท าให้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า มีดังนี้ 1) กระบวนการตรวจสอบสิทธิ

ที่ล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในของกรมศุลกากรเอง ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากผู้น าเข้า ผู้

ส่งออก 2) การขาดความเข้าใจและความละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับค าอุทธรณ์ ส่งผล

ให้ขาดข้อเท็จจริงของสินค้า เช่น เหตุผลการอุทธรณ์ รายละเอียดสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ไม่

จ าเป็นแก่ผู้พิจารณาในการต้องออกหนังสือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงสินค้าเพิ่มเติม 3) ข้อจ ากัดด้าน

จ านวนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ ซึ่งปัจจุบันในประเด็นปัญหาประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

และกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด มีอยู่ด้วยกัน 4 คณะ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งสามารถบรรจุ

เรื ่องพิจารณาได้ไม่เกิน 12 เรื ่อง ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์อย่างมีนัยส าคัญควรแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุก่อน การรับอุทธรณ์

ออนไลน์เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น 



วศิน สีมาพลกุล 
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จะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบงานอุทธรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน  

สามารถเพ่ิมหรือลดฐานข้อมูลได้ตามความเหมาะสม สามารถน าเข้าหรือส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรม

ส าเร็จรูปอื่นได้ และต้องให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง จัดท าคู่มือการใช้งาน

ส าหรับเป็นแนวทางให้แก่บุคคลอ่ืนในการท าหน้าที่แทน และควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเรียนรู้

เกี่ยวกับระบบงานพิจารณาอุทธรณ์ว่าตั้งแต่รับอุทธรณ์มามีกระบวนการอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ทุกคนเห็น

ภาพและเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่จะมีผลต่อการพัฒนาระบบการรับอุทธรณ์

แบบออนไลน์ มีดังนี้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพยานหลักฐานมี 2 

ฉบับ ได้แก่ ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศัก ราช 

2477 มาตรา 93 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้น

(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2477) และฉบับที่สอง คือ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 ว่าด้วยพยานเอกสารหลักคือต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็น

พยานได้ ยกเว้น ถ้าหากต้นฉบับไม่ได้ส าเนาถูกต้องโดยมีพยานบุคคลที่รู้ข้อความดังกล่าวถึงจะน ามา

อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2477) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 3 และ 4 

มองว่าการรับอุทธรณ์แบบออนไลน์จะไม่ส่งผลต่อการรับพยานหลักฐานของศาล เนื่องจากประเด็นที่

ศาลจะรับพยานหลักฐานนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ มี 2 ประเด็น คือ 

1. พยานหลักฐานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ (เป็นปัญหาของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก

เป็นหลักฐานที ่สามารถแก้ไขและปลอมแปลงได้ง ่าย จึงขาดความน่าเช ื ่อถือ แต่หากข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมาจากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ (เช่น ข้อมูลจากระบบการรับอุทธรณ์แบบ

ออนไลน์ของ “กรมศุลกากร” ซึ ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ) ข้อมูล ฯ ดังกล่าว ศาลก็สามารถรับไว้

พิจารณาได)้ 

2. พยานหลักฐานได้มาด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 9 และ 10 ซึ่งกล่าวว่า “...ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไมม่ี

ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เพราะสามารถพิมพ์เอกสารจากระบบและให้เจ้าหน้าที่รับรอง

ส าเนาถูกต้องได้…” 

ซึ่งแตกต่างจากผู ้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 5 6 7 ซึ่งให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าด้วย

ลักษณะงานของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรเมื ่อรวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริงเสนอต่อ
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คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และออกเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วนั้น จะมีผลสืบเนื ่องไปยัง

กระบวนการในชั้นศาล ซึ่งทั้งในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เองและในชั้นศาลยัง

ไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้ข้อมูลทางออนไลน์ในการประกอบการพิจารณาหลักฐาน ส่วนนี้เองจึงเป็น

อุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาหลักฐานในชั้นศาล 

 

6. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “แนวทางการรับอุทธรณ์การประเมิน

อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรผ่านระบบออนไลน์” กระบวนการท างานของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา

ศุลกากรมีปัญหาและอุปสรรค สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ปัญหาจากกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ ทั้งจากภายในส่วนอุทธรณ์พิ กัด

อัตราศุลกากรและปัญหาภายนอกส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เริ่มแรก

เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์จากผู้น าเข้าเจ้าหน้าที่ธุรการต้องกรอกรายละเอียดชนิด สินค้า พิกัดอัตราอากรที่

ถูกเจ้าหน้าที่ประเมินใหม่ทุกใบขนสินค้าในระบบอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรซ่ึงท าให้ใช้เวลามาก 

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นอุทธรณ์ ธุรการฝ่ายจะต้องท าหนังสือขอข้อมูลหลักฐานการ

ออกแบบแจ้งการประเมิน รวมถึงข้อมูลหลักฐานการส่ง และรับแบบแจ้งการประเมินฯ จากหน่วยงาน

ที่เป็นผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากร การไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือการให้ข้อมูลที่

ล่าช้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ยื่นอุทธรณ์ ส่งผลต่อข้อเท็จจริงที่ใช้พิจารณา และเป็นการเพิ่ม

ระยะเวลาการท างานส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.

2560 ก าหนดไว้ ขั้นตอนในการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ พิจารณาค าอุทธรณ์ ซึ่งไม่ได้มีระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่ทราบว่าบริษัทใด เจ้าหน้าที่คนไหนเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณานอกจาก

หัวหน้าที่ได้มีการมอบหมายให้โดยตรง และในส่วนของการมอบหมายงานเรื่องพิจารณาแต่ละเรื่องมี

ความยากง่ายที่แตกต่างกัน ด้วยพื้นฐานความรู้ของเจ้าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์ที่มีความรู้เฉพาะทาง

ในแต่ละด้านต่างกัน ซึ่งบางครั้งไม่มีความรู้เฉพาะทางในตัวสินค้าที่ท าการพิจารณาท าให้ต้องใช้เวลา

ศึกษาสินค้า หลักการท างานของสินค้ารายอุทธรณ์ 

ในกระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ต้องใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่น ามาประกอบ

ในการท างานได้ เช่น การสืบค้นข้อมูลของใบขนสินค้า การสืบค้นประเภทพิกัดพร้อมอัตราอากรของ

สินค้า รวมถึงผลพิจารณาปัญหาพิกัดซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน เพื่อที่จะเขียนและ

สรุปเรื่องที่พิจารณาได้ ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบต่าง  ๆ ของกรม

ศุลกากร เนื่องจากไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลายระบบและไม่มีคู่มือในการใช้งานที่เพียงพอ และ

การใช้งานบางโปรแกรมก็ถูกจ ากัดสิทธิ์การเข้าใช้งานจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ



วศิน สีมาพลกุล 
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กรมศุลกากร  รวมถึงไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที ่ต ้องการใช้เพิ ่มเติมมาลงไว ้ในเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ได้ 

การไม่มีระบบการติดตามสถานะงานของแต่ละฝ่าย ท าให้การติดตามสถานะเรื่องอุทธรณ์

เป็นไปด้วยความล าบากต้องใช้การสอบถามกันเองด้วยวาจาข้ามฝ่าย ท าให้เห็นว่ากระบวนการ

ปฏิบัติงานยังไม่ทันกับยุคสมัยใหม่ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเอกสารที่ยังคงเป็นแบบกายภาพ ยังไม่มีการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช้ภายในส่วนงาน เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมู ล 

ขั้นตอนการรับส่งงานระหว่างฝ่าย ท าให้บางครั้งพบว่าการจัดส่งข้อมูลไม่ครบ สูญหาย ท าให้ต้องมีการ

จัดส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการท างานซ ้าซ้อน นอกจากนี้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายไม่มีการเชื่อมโยงกัน 

ท าให้ไม่ทราบสถานะการท างานหรือข้อสรุปของการประชุมในเรื่องแต่ละเรื่องที่พิจารณา 

กระบวนการในชั้นศาลทั้งในส่วนของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และในชั้นพิจารณาอุทธรณ์

เองยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการพิจารณาหลักฐาน ส่วนนี้เอง

จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากช่องทางออนไลน์ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาหลักฐานใน

ชั ้นศาล เนื ่องจากกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับพยานหลักฐาน กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการแสดง

พยานหลักฐานมี 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 93 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับ

เอกสารเท่านั้น และฉบับที่สอง คือ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 238 ว่าด้วยพยานเอกสารหลักคือต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ยกเว้น ถ้าหาก

ต้นฉบับไม่ได้ส าเนาถูกต้องโดยมีพยานบุคคลที่รู้ข้อความดังกล่าวถึงจะน ามาอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ 

การที่จะพัฒนาระบบการรับอุทธรณ์แบบออนไลน์ สิ ่งที่ระบบควรจะสามารถท าได้ คือ

สามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลผู้น าเข้า และสามารถแสดงข้อมูลหลักฐานที่ผู้น าเข้าได้ยื่นอุทธรณ์ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้ผ่าน Web browser และผู้น าเข้าสามารถติดตามว่าเรื่อง

อุทธรณ์ของบริษัทฯอยู่ในขั้นตอนไหน เพ่ือลดการโทรศัพท์ติดต่อมาสอบถามที่ส่วนงาน ซึ่งจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการพิจารณาค าอุทธรณ์ เนื่องจากจะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร เมื่อเจ้า

หน้าผู้พิจารณาต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้อุทธรณ์ก็สามารถส่งเอกสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ลดความ

เสี่ยงในการสูญหายหรือล่าช้าจากการน าส่งเอกสารได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจเช็คความ

ถูกต้อง ความผิดพลาดได้ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจเช็คสถานะค าอุทธรณ์ได้

ทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามงานและส่งมอบงานภายในส่วนงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้ เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถรู้ได้ว่าเรื่องพิจารณาอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และฝ่ายเลขา ฯ สามารถวางแผน

จัดเตรียมเรื่องเข้าวาระประชุมได้ล่วงหน้าตามความจ าเป็นของเรื่องอุทธรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลความลับของทางราชการ  



แนวทางการรับอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ 
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ควรจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบงานอุทธรณ์โดยเฉพาะ มีการ

รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยสามารถเพิ่มหรือลดมูลใน

ฐานข้อมูลได้ตามความเหมาะสม สามารถน าเข้าหรือส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมส าเร็จรูปอื่นได้ เช่น 

Export รายละเอียดสินค้าออกมาเป็นไฟล์ Microsoft Excel และต้องมีการอบรมให้ความรู ้กับ

ผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดท าคู่มือการใช้งานส าหรับเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

ระบบท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 อภิปรายผล งานพิจารณาค าอุทธรณ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งเป็นค าสั่งทาง

ปกครอง กระบวนการอุทธรณ์ในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้น าเข้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการออกแบบ

แจ้งการประเมินอากรของเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกเก็บอากร ซึ่งจะต้องด าเนินการให้รอบคอบ ในกรอบของ

กฎหมายที่บัญญัติไว้ เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาท และความเสียหายในเบื้องต้น ที่ท าให้ผู้อุทธรณ์ไม่

ต้องน าข้อพิพาทนั้นไปฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งปัญหาจากกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ทั้ง

จากภายในส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรและปัญหาภายนอกส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรซึ่งไม่

สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้รับหลักฐานจากผู้น าเข้าไม่ครบตั้งแต่ในขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ 

หรือในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิการอุทธรณ์ที่ต้องการรอเอกสารจากหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้ง

ประเมินอากร ท าให้กระบวนการอุทธรณ์เกิดความล่าช้า การที ่กระบวนการอุทธรณ์พิกัดอัตรา

ศุลกากร ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถติดตามสถานะการอุทธรณ์ได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดที่ว่าการ

ให้ความเป็นธรรมที่ล่าช้ายาวนาน มีค่าใช้จ่ายสูง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ จ าเป็นโดยผู้มีหน้าที่เสีย

ภาษีอากรท าได้ยาก ท าให้สิทธิของผู้เสียภาษีได้รับผลกระทบโดยตรง  (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552) 

“การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation)” ในที่นี ้หมายถึง การจัดสรรเจ้าหน้าที่

ภายในกรมศุลกากร เพ่ือมาปฏิบัติงานในส่วนอุทธรณ์ให้เพียงพอต่อจ านวนงานรับเข้าต่อปีและงานคง

ค้าง โดยต้องเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านเคมี ด้านวิศวกรรม ด้านวัสดุศาสตร์ เป็นหนึ่งใน

ปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้กระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรับ

ความผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตามหลักกฎหมาย ซึ่งในการพิจารณา

อุทธรณ์แต่ละเรื่องมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน ด้วยพื้นฐานความรู้ของเจ้าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์

ที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้านต่างกัน ซึ่งบางครั้งไม่มีความรู้เฉพาะทางในตัวสินค้าที่ท าการ

พิจารณาท าให้ต้องใช้เวลาศึกษาสินค้า หลักการท างานของสินค้ารายอุทธรณ์  ควรมีการจัดอบรม ให้

ความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศของกรมศุลกากร เพื่อประกอบการท างาน เพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่

เข้าใจในรายละเอียดของงาน หรือมีทักษะที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้กระบวนการอุทธรณ์

ล่าช้าไปด้วย 
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ผู ้ว ิจ ัยขอสรุปว่า “การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation)” จึงเป็นปัจจัยที ่มี

ความส าคัญต่อกระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ จากสถิติค าอุทธรณ์รอการพิจารณาวินิจฉัย ปี พ.ศ.

2563 พบว่า มีจ านวน 11,866 ค าอุทธรณ์ สามารถออกค าวินิจฉัยได้ 4,220 ค าอุทธรณ์ ซึ่งคิดเป็น 

35.56 % ของจ านวนค าอุทธรณ์รอการพิจารณา และเมื่อเทียบกับจ านวนเจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์

ที่มี 19 คน จะพบว่า ความสามารถในการออกค าวินิจฉัยต่อจ านวนอัตราก าลังประมาณ 223 ค า

อุทธรณ์ต่อคนต่อปี ในขณะที่มีค าอุทธรณ์รับเข้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับปริมาณค าอุทธรณ์คง

ค้าง จะเห็นได้ว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ทันตามกรอบที่กฎหมายก าหนด คือ

ภายใน 180 วัน นับแต่ผู้น าเข้าได้ยื่นอุทธรณ์ 

ด้วยรูปแบบกระบวนการท างานของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับ

กระบวนการท างานของศาล ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในผลค าวินิจฉัยและน าคดีไปฟ้องต่อศาล ซึ่ง

ระบบงานของศาลยุติธรรมมีระเบียบและแบบแผน และศาลยุติธรรมก็เป็นระบบราชการ ในการจะ

เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาด้านใดก็ตามจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคสว่น

ส่งผลให้การจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เป็นไปด้วยความยุ่งยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน ยิ่ง

สัมพันธ์เจริญ (2559) ที่กล่าวว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม 

พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่มีผลต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน

ยุติธรรม ได้แก่ วิธีการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขาดความรู้ความเอาใจใส่ในระบบงานที่

ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะ และการยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งระบบรับอุทธรณ์แบบออนไลน์อาจจะส่งผลต่อการรับพยานหลักฐานของศาล เพราะ

ปัจจุบันระบบราชการยังใช้หลักฐานจากการลงนามรับรองส าเนาเอกสารเป็นส าคัญ  ยังไม่สามารถใช้

การลงชื่อแบบดิจิทัลแทนการเซ็นชื่อได้ และการอุทธรณ์ก็ยังคงใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษอยู่  

ท าให้เมื่อน าหลักฐานไปใช้ในชั้นศาล ศาลอาจจะมองว่าระบบราชการยังไม่ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลใน

ระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจมีการปลอมแปลงข้อมูลได้ 

 6.3 ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาและข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์โดยตรง เป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษาเห็นว่าควรเสนอแนะเพ่ิมเติม

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการท างานโดยภาพรวม 

6.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เนื่องจากส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรมีการรับเรื่องอุทธรณ์จากผู้น าเข้าสิ นค้า

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค าอุทธรณ์ค้างพิจารณาจ านวนมาก เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์จากการน าเข้า

สินค้าจากทั่วประเทศเป็นจ านวนมาก ท าให้ระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์รอคอยค าวินิจฉัยมีระยะเวลานาน

กว่ากรอบเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบรับอุทธรณ์แบบออนไลน์มาใช้



แนวทางการรับอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ 
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จะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้น าเข้า ซึ่ง

ต้องการความรวดเร็วและเป็นธรรมในการประเมินอากรจากกรมศุลกากร 

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เป็นขั้นสุดท้ายในการให้ความเป็นธรรมกับผู้น าเข้าใน

ชั้นศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์จะต้องรวบรวม ข้อเท็จจริงทั้งจากผู้อุทธรณ์และจาก

ผู้ออกแบบแจ้งประเมินอากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเขียนเรื่องพิจารณาเสนอ

ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื ่อกลั ่นกรองและวินิจฉัย

ตามล าดับ จากข้ันตอนดังกล่าว หากมีข้อมูลที่เก่ียวข้องครบตามประเด็นที่มีการโต้แย้งในแบบแจ้งการ

ประเมินอากร และมีข้อมูลครบถ้วนในค าอุทธรณ์ของผู้น าเข้า กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ก็สามารถ

ท าได้โดยเร็ว แต่ในทางปฏิบัติแล้วในค าอุทธรณ์ของผู้น าเข้าจะมีประเด็นโต้แย้งเหตุผลการประเมิน

อากรของเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ท าให้ต้องท าหนังสือสอบถามข้อมูลไป

ยังผู้น าเข้า หน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากรหรือหน่วยงานที่ท าการตรวจปล่อยสินค้า 

เพ่ือให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ท าให้ใช้ระยะเวลาในการรอคอยข้อมูล

เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอุทธรณ์ในภาพรวม  

หากต้องการให้การพิจารณาอุทธรณ์มีระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว ควรมีการออ

กฎหมายให้มีการบังคับใช้มาตรการเพิกถอนการประเมินอากร ในกรณีที่มีการออกแบบแจ้งการ

ประเมินอากรที่ไม่มีมาตรฐานเช่น  

1) เจ้าหน้าที่มีการระบุเหตุผลการประเมินอากรไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง

ของสินค้า หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กฎหมายก าหนด  

2) กรณีเหตุผลแนบท้ายแบบแจ้งการประเมินอากร ไม่ชัดเจนขาดข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ และเหตุผลไม่ครบถ้วนเพียงพอที่ผู้อุทธรณ์ จะสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาของการ

ประเมินอากรนั้นได้  

3) กรณีการด าเนินการออกแบบแจ้งการประเมินอากร เกินกว่าระยะเวลา 3 ปี นับ

แต่วันที่ผู้น าเข้าได้ยื่นใบขนสินค้า เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ต้องใช้เวลาใน

การท าหนังสือสอบถามหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งประเมินอากรหรือหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณา  

6.3.2 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

ส าหรับภาระงานของส่วนที ่มีจ านวนงานคงค้างจ านวนมาก การจัดสรรจ านวน

เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ณ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนงานคง

ค้าง และเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น สินค้าเคมีภัณฑ์จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่

จบด้านวิทยาศาสตร์เคมี เพื่อพิจารณาสินค้าท าให้สามารถจ าแนกสินค้าได้รวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้

ระยะเวลาในการเรียนรู้มาก หรือสินค้าจ าพวกเครื่องจักร จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่จบด้านวิศวกรรม
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เพื่อพิจารณา การโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งงานบ่อยครั้งภายในกรมศุลกากรเองท าให้กระบวนการ

ท างานขาดความต่อเนื่อง และผู้ที่มาปฎิบัติงานใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ซึ่งท าให้การพิจารณา

อุทธรณ์ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มข้ึนไปอีก ในส่วนของกระบวนการท างานควรที่ปรับปรุงและพัฒนามีดังนี้ 

1) หน่วยงานผู ้ออกแบบแจ้งประเมินอากร ควรเก็บรักษาเอกสารที ่ใช้ในการ

ตรวจสอบสิทธิในการอุทธรณ์แยกออกจากเอกสารอื่น เมื่อส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร สอบถาม

หรือขอเอกสารหลักฐานไปจะสามารถสืบค้นและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว 

2) ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่รับอุทธรณ์ เพื่อให้ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง

ของสินค้าจากผู้น าเข้าครบถ้วนตั้งแต่ต้น ส่งผลให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

3) ควรจัดท าระบบติดตามสถานะงานอุทธรณ์เพื่อใช้ในการติดตามงาน ส่งมอบงาน

ภายในส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งมอบงาน และสามารถติดตาม

เอกสารหลักฐานต่างๆ และสะดวกในการจัดวาระประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

4) ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้มีจ านวนครั้งมากขึ้น ท าให้

สามารถพิจารณาค าอุทธรณ์ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการออกค าวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อปีมากขึ้น 

6.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้น าเข้า หรือตัวแทนออกของ จากกระบวนการ

ใช้สิทธิการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ครบทุกมิติ 

และเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการอุทธรณ์ 

2) ควรมีการศึกษากระบวนการพิจารณาค าอุทธรณ์ ในภาวะที่มีการระบาดของโรค

โควิด 19 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากมีการรับค าอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้งานอุทธรณ์สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น และสามารถจัดประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ให้เกิดขึ้นเป็นปกติ ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนมีการปฏิบัติงานที่บ้านพักอาศัย 

(Work from home) 

3) ควรมีการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของโปรแกรมระบบรับอุทธรณ์แบบ

ออนไลน์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วน าไปทดลองใช้งานจริงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

ดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ท าให้หน่วยงานภาครัฐมีความ

ทันสมัย และเกิดคุณค่าสาธารณะ 

  



แนวทางการรับอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ 
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ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพ 

ในโรงพยาบาลเมืองพทัยา 
 
 

วีรพงษ์ ธัมโชตัง* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตักสินใจคงอยู่ในองค์กร
ของบุคลากรสายวิชาชีพภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยศึกษาว่าปัจจัย
แต่ละปัจจัยมีที่ก าหยดมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรสายวิชาชีพหรือไม่ และ
ปัจจัยใดบ้างที่มีความส าคัญส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์การ และศึกษาแนวโน้มของการคงอยู่ในองค์การ
ของกลุ่มประชากรการในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาชีพโรงพยาบาลเมืองพัทยา จ านวน 202 
คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจากกกลุ่มตัวอย่างน้อย 135 คน และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการอธิบายระดับของตัวแปรในการวิจัย ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานว่าปัจจัยที่
ก าหนดมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาหรือไม่ โดยใช้
วิธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ส าหรับลักษณะทางประชากรสาสตร์มีความส าหรับกับ
การคงอยู่ และวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับการคงอยู่ 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: weerapong.thu@stu.nida.ac.th 

 

  



วีรพงษ์ ธัมโชตัง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

337 

 ผลการวิจัยพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 143 คน จาก 202 คน ที่ตอบแบบสอบถามและ

สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์กรของ

บุคลากรสายวิชาชีพโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้  ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่

ของบุคลากรสายวิชาชีพที ่มี ได้แก่ ชื ่อเสียงองค์กร ความก้าวหน้าในงาน  ลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมาย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประโยชย์จากการวิจัยในครั้งนี ้จะช่วยให้องค์การ

สามารถที่จะน าผลวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ให้มีความ

ตอบสนองต่อความต้องการในการคงอยู่ในองค์กร เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานและร่วม

พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และลดอัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาชีพและลดอัตราต าแหน่ง

งานที่ยังมีแนวโน้มว่างอยู่เป็นจ านวนมากในขณะนี้ 
 

ค าส าคัญ: การคงอยู่, บุคลากรสายวิชาชีพ, โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

ส าหรับบุคลากรในโรงพยาบาลโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาชีพยิ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
จ าเป็นต้องรักษาไว้ให้นานที่สุด เนื่องจากในหลายๆ ส่วนงาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช
กร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย โภชนากร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านการรักษา และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งถือ
เป็นหัวใจหลักของโรงพยาบาล หากขาดบุคลากรเหล่านี้หรือมีไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย
ขาดประสิทธิภาพ ในส่วนของงานด้านการบริหาร บุคลากรสายวิชาชีพที่มีประสบการณ์และอยู่กับ
องค์กรเป็นเวลานานๆก็มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรควบคุมดูแลระบบต่างๆ ในโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ ท าให้โรงพยาบาลด าเนินกิจการให้สอดคล้องกับที่กฎหมาย
ก าหนด ควบคุมดูแลให้การท างานทุกส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้มารับ
บริการได้รับการรักษาและการบริการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจ อีกท้ังสามารถแข่งขัน
กับโรงพยาบาลอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ อีกทั้งจะเห็นได้ว่าบุคลากรในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ยังอยู่ในสภาวะขาดแคลน ไม่
เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน ธุรกิจโรงพยาบาลเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูง จะ
เห็นได้จากแต่ละโรงพยาบาลมีมาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าไปร่วมงานใน
องค์กร เช่น มีการเสนอค่าตอบแทนที ่สูง โดยการท าสัญญาจ้างงานเป็นระยะยาวพร้อมทั ้งให้
ค่าตอบแทนในการท าสัญญาเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ หรือมีการเสนอค่าตอบแทนใหสู้ง
กว่าที ่ท างานเดิม มีสวัสดิการที ่จูงใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจที่มากกว่า สิ ่งเหล่านี้เป็นเพียง
มาตรการส่วนหนึ่งที่แต่ละโรงพยาบาลน ามาใช้เพื่อจูงใจบุคลากรจากโรงพยาบาลอื่นเข้ามาร่วมงาน 
และเพื่อให้บุคลากรที ่มีอยู ่ไม่คิดที ่จะลาออกไปท าที ่โรงพยาบาลอื่น แต่การที ่จะท าให้บุคลากร
โรงพยาบาลมีความภักดีต่อโรงพยาบาลที่แท้จริง ไม่คิดที่จะลาออก และคงอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเต็ม
ใจ อาจมีหลากหลายปัจจัยที่ลึกซึ้งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล และแต่ละหน่วยงานด้วย 
 ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของ
บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา” เนื่องจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นโรงพยาบาลที่มี
การบริการที่หลากหลายทั้งในส่วนการรักษาโรค และส่วนการบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ มีการรับ
รักษาทั้งผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม และอื่นๆ มีการให้บริการ
อย่างเป็นมาตรฐาน มีการรักษาที่หลากหลาย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ  มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ อีกทั้งมีการด าเนินกิจการมาระยะหนึ่ง จึงมีคุณค่า
อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1.2.1 เพื ่อศึกษาระดับปัจจัยที ่ส ัมพันธ์การคงอยู ่ของบุคลากรทางการแพทย์ในด้าน
ผลตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน และที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินของบุคลากรสายวิชาชีพ และปัจจัย
อ่ืนๆที่เป็นผลต่อการตัดสินใจคงอยู่ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
       1.2.2 เพื่อศึกษาระดับน ้าหนักของปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
       1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆกับการตัดสินใจคงอยู่ของบุคลากรสาย
วิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

 1.3 ค าถามในการวิจัย 
       1.3.1 ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพโรงพยาบาลเมือง
พัทยา 
       1.3.2 ค่าตอบแทน ภาพแวดล้อมในการท างาน ภาระงานและลักษณะของงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจคงอยู่ภายในองค์กรแตกต่างกันหรือไม่ 
 1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
       การวิจัยครั ้งนี ้มุ ่งศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ แฃะปัจจัยต่างๆที ่ส่งผลจูงใจด้าน
ผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของตัวเงิน และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน และปัจจัยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการธ ารงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพ
จ านวน 202 คน  
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
       1.5.1 ได้ทราบถึงระดับปัจจัยด้านผลตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน และที่ไม่ได้อยู่ในรูป
ของตัวเงินของพนักงานในการตัดสินใจคงอยู่ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา  
       1.5.2 ได้ทราบถึงน ้าหนักของปัจจัยในการตัดสินใจคงอยู ่ของบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
       1.5.3 ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน และที่
ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินต่อการตัดสินใจคงอยู่ของพนักงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

       1.5.4 ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ตลอดจนสามารถหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
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2. ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมือง
พัทยา” ผู ้วิจัยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องต่างๆ ซึ ่งจะน าเสนอตามล าดับ
ดังต่อไปนี้  
 2.1 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ 
      ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฟรเดอริคเฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg), (Frederick 
Herzberg, Bernard Mausner ; & Barbara Block Snyderman. 1959): กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมของมนุษย์ม ี2 อย่าง คือ  
  1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจูงใจในการท างาน
อย่างแท้จริง ได้แก่ ความรับผิดชอบในงาน การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การยอมรับนับถือ และโอกาส
ที่จะก้าวหน้าการท างาน  
  2) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีใน
องค์กร หากไมมีจะท าให้ลูกจ้างหรือพนักงานเกิดความไม่พอใจในการท างานได้แก่ เงินเดือน การ
ควบคุมบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมขององค์กรและความม่ันคงในงาน เป็นต้น หากขาดการก าหนดสิ่ง
เหล่านี้ให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานอย่างเหมาะสมอาจจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการละทิ้งงานหรือการเลิก
ท างานได ้ 
      ตามแนวคิดของ Herzberg จะเห็นได้ว่า  “ผลตอบแทน” เป็นสิ่งที่สามารถใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานของคนได้ หากก าหนดผลตอบแทนไม่เหมาะสม หรือไม่ยุติธรรม
จะท าให้พนักงานไม่พอใจและลาออกไปในที่สุด  

 
 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความไม่พึงพอใจในงาน 

 
 

ความพึงพอใจในงาน 
( Job Satisfaction) 

 

ปัจจัยจูงใจ (Motivation) หรือ สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Satisfies)  
    ความก้าวหน้าสว่นตัว (Personal Growth)                        การยกยอ่ง (Recognition)  
    ลักษณะงาน (Work Content)                                       ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
    ความส าเร็จ (Achievement)                                        ความก้าวหน้า (Advancement)  
 

ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) หรือ สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน (dissatisfies)  
    นโยบายบริษัท (Company Policies)              ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations)  
    การบังคับบัญชา (Supervision)                     ความมั่นคงในงาน (Job Security)  
    สภาพการท างาน (Working Condition)           ค่าตอบแทน (Pay)  
 

ความไม่พึงพอใจในงาน 
( Job Dissatisfaction) 
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      มอนดี้และโน (Mondy, R.W; &Noe, R.M. 2005 : 285) ได้แบ่งประเภทของค่าตอบแทน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็น
เงินหรือสามารถตีค่าเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือเป็นตัวเงินให้แก่ลูกจ้าง แบ่งย่อยได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ 
       1.1) ค่าตอบแทนที ่เป็นตัวเงินทางตรง (Direct Financial Compensation) ซึ่ง 
ประกอบด้วย เงินเดือน (Salaries) หมายถงึ จ านวนเงินที่ลูกจ้างได้รับเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน 
ถือเป็นเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นเดือน และถือเป็นรายได้ประจ า โดยไม่ค านึงถึงชั่งโมงการปฏิบัติงานที่
เปลี่ยนแปลง 
       1.2) ค ่าตอบแทนท ี ่ เป ็นเง ินทางอ ้อม ( Indirect Financial Compensation; 
Benefits) เป็นรางวัลที่ให้แก่พนักงาน หรือประโยชน์เกื้อกูลที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน เนื่องจาก
พนักงานเป็นสมาชิกขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการดึงดูด รักษาและจูงใจพนักงาน 
      2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non – Financial Compensation) ค่าตอบแทนรูปแบบ
นี้จะมาจากงานที่พวกเขาท า หรือสภาพแวดล้อมจากการท างาน ได้แก่ 
       2.1) ตัวงาน (The job) ประกอบด้วย 
        - ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) งานที่ปฏิบัติเรียกร้องความต้องการ
ระดับความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะหลากหลายแค่ไหนเพียงใด เพื่อผู้ปฏิบัติจะได้ใช้
ความรู้ความสามารถหลายชนิดที่ตนมี 
        -  เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) งานที่ปฏิบัติต้องการดับแห่งความ
สมบูรณ์ในตัวเองมากน้อยเพียงใด 
        - ความส าคัญของงาน (Task Significance) ระดับผลกระทบของงานที่มีผลต่อ
ผู้อื่นถือว่าเป็นความส าคัญของงาน 
       2.2 สภาพแวดล้อมในงาน (The Job Environment) 
        - นโยบายที่ใช้ (Sound and Policies) นโยบายทรัพยากรบุคคลต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ การละเลยพนักงานหรือการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากไปนั่นจะส่งผลต่อทั้ง
องค์กรและพนักงาน ความสามารถของพนักงาน องค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนต้องมีความสามารถในการท างานที่เหมาะสม 
       - เพื่อนร่วมงานที่รู ้ใจ (Congenial Co – Worker) คนส่วนใหญ่ต้องการการ
ยอมรับในกลุ่มและเป็นกลุ่มงานที่สามารถท างานร่วมกันได้ 
       - สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Condition) สถานที ่ท  างานที่
ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพอนามัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของลูกจ้าง การลดหย่อน
การท างานต่อสัปดาห์ การแบ่งงาน การท างานนอกเวลาและการเกษียณอายุ 
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      จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(Financial Compensation) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non – Financial Compensation) 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพนักงานเป็นงานวิจัยที่มีความต่อเนื่องในการศึกษาโดยมี
ตัวอย่างงานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องดังนี้ 
      ธนพร ปทุมรังสรรค์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ของกลุ่มธุรกิจออนไลน์แห่งหนึ่งจ านวน 527 คน พบว่า 
      1) ความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในระดับที่สูง ยกเว้นความพึง
พอใจ ในด้านของการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
      2) ปัจจัยที่สัมพันธ์ให้กลุ่มประชากรคงอยู่ในองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ได้รับ 
มอบหมาย ด้านชื่อเสียงขององค์การ ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ และปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
      ชีวศิลป์สิริจินดาวิโรจน์ (2556) ได้ท าการศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรม 
อนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปาโดยได้ผลการศึกษาดังนี้แนวทางการธ ารงรักษาพนักงาน
นั้นมีทั้งหมด 5 แนวทางด้วยกันได้แก่ 
      1. ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยจะหมายถึงสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ
ได้แก่อาหารเครื่องแบบพนักงานเป็นต้น 
      2. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบหมายถึงการได้ท างานตรงกับความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีตนเองมีรวมถึงความง่ายในการประสานงานหรือท างานกับคนอ่ืนในองค์การ 
      3. ปัจจัยด้านสภาพการท างานจะหมายถึงความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท างานและบรรยากาศของที่ท างาน 
 4. ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานหมายถึงการก าหนดแผนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อย่างชัดเจนขององค์การและการได้รับการสอนงานหรือการสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
      5. ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือหมายถึงการได้รับการมอบหมายให้ 
ท้างานที่มีคุณค่าและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพงานของตนเอง 
      ศรัณย์พิมพ์ทอง (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทยซึ่งจากผลงานการวิจัยนี้ได้ผลว่าปัจจัยที่
มีผลท้าให้พนักงานคงอยู่กับองค์การคือความผูกพันกับองค์การและความพึงพอใจ 
ในงานโดยที่ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าหากพนักงานมีความผูกพันกับองค์การในระดับที่มากจะส่งผลท าให้
พนักงานไม่เกิดการลาออกและตั้งใจที่จะท้างานกับองค์การต่อไปนอกจากนั้นเรื่องของความพึงพอใจ
ในงานก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์การเนื่องจากในงานวิจัยนี้เชื่อว่าความพึงพอใจ
เกิดจากทัศนคติที่มีต่องานนั้นดีในทุกๆด้านท้าให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วน
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในระดับที่รองลงมาจากปัจจัยดังกล่าวด้านบนนั้นคือ
ปัจจัยทางด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองปัจจัยนี้มีส่วน
ส าคัญที่สามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีให้กับพนักงานและคงอยู่กับองค์การเช่นกัน 
      วันเพ็ญเพ็ชรัตน์, พรรัตน์แสดงหาญและอธิพลเครือปอง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องของ
การรักษาและการคงอยู่ของพนักงานที่มีความสามารถสูงในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
โดยได้ท้าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ้านวน 2กลุ่มด้วยกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มระดับหัวหน้างานและกลุ่ม
พนักงานจ านวนทั้งสองกลุ่มรวมกันทั้งสิ้น 455 คนโดยจากการศึกษาพบว่ากลุ่มหัวหน้างานและกลุ่ม
พนักงานนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างกันในด้านของปัจจัยในการธ ารงรักษา 
พนักงานซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก ่
      1. ด้านบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานซึ่งหมายถึงลักษณะของหัวหน้างานที่แสดงออกต่อ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในท่าทีของการเป็นที่ปรึกษาการแนะน้าและแนวทางปฏิบัติในการท้า
งานรวมถึงการมีความไว้วางใจกับผู้ร่วมงานคนอื่นด้วย 
      2. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท้างานซึ่งหมายถึงค่านิยมและพฤติกรรมที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเป็นสิ่งที่พนักงานรุ่นก่อนๆขององค์การนั้นได้ถ่ายทอดลงมาสู่พนักงานรุ่น
ใหม่ๆรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการท้างานให้กับพนักงานอีกด้วย 
      3. การเรียนรู้และพัฒนาความรู้บุคลากรซึ่งหมายถึงการหากระบวนการหรือวิธีความรู้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท้างานและเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเอง 
      4. การก้าวหน้าในอาชีพการงานซึ่งหมายถึงการที่พนักงานได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนา
และก้าวหน้าในสายงานได้มีการใช้ความรู้ความสามารอย่างแท้จริงรวมถึงการได้รับการยกย่องและ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนว่าตนเองมีความสามารถในการท้างานจริง 
      5. รางวัลผลตอบแทนซึ่งหมายถึงสิ่งที่องค์การมอบให้เป็นการตอบแทนในการที่พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างประสบความส าเร็จเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานท้างานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งรางวัลที่เป็นรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
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 2.3 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

แปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 3.1 ตัวแปรในการวิจัย 
  1. ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสละ (Independent Variables) แบ่งได้ดังนี้ 
       1.1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
   1. เพศ 
   2. อายุ  

 

การตัดสินใจคงอยู่

ในองค์กร 
ปัจจัยในการคงอยู่ 

5. การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล  

6. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน       

7. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

8. ชื่อเสียงขององค์การ 

9. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

10. บรรยากาศในการท างาน 

11. การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 

(ธนพร ปทุมรังสรรค์, 2557) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

4. สถานภาพ  

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับองค์กร  

6. รายได้ 
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   3. ระดับการศึกษา 
   4. สถานภาพ 
   5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล 
   6. รายได้ต่อเดือน (เงินเดือน รวมรายได้อ่ืนๆ) 
   7. ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
        - การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล 

        - ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

        - ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
        - ชื่อเสียงขององค์การ 
        - ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
        - บรรยากาศในการท างาน 
        - การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
       2.1) การคงอยู่ในองค์กร 
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาพนักงานของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในระดับต่างๆ โดยมีพนักงาน
สายวิชาชีพทั้งหมด จ านวน 202 คน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา
เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 
 ก าหนดขนาดของตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1970:886) ที่
ระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 และขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 5% และสัมประสิทธิ์ความผันแปร
เท่ากับ 0.05 โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane) 
โดยก าหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% มีสูตรค านวณ ดังนี้ 
 
   n  =   
 
     = 134.134 
     ~ 135 
  ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ 135 คน  

202 

1 + (202)(0.05)2 
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 3.3.3 การสุ่มตัวอย่าง 
 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนพนักงานแต่ละส่วนงานของโรงพยาบาลเมืองพัทยา สามารถแบ่ง
ได้เป็นวิชาชีพ ได้ดังนี้ 
   

แพทย์     28       คน 
ทันตแพทย์   3 คน 
เภสัชกร   16 คน 
พยาบาล  133 คน 
นักเทคนิคกการแพทย์ 12 คน 
กายภาพบ าบัด    4 คน 
แพทย์แผนไทย    3 คน 
โภชนากร    3 คน 

รวม  202 คน 
 
 และจากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ 135 คน เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 7  คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เท่ากับ 142 คนดังนั้น ต้องสุ่มตัวอย่างจ านวน 142 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two – 
Stage Sampling ) ดังนี้ 
 ขั ้นตอนที ่ 1 ท าการสุ ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systemic Random Sampling) ก าหนด
จุดเริ่มต้นในการสุ่มจ านวนหน่วยตัวอย่างเพื่อให้ได้ทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยาในการตอบ
แบบสอบถามนี้ ใช้ส่วนงานของบุคลากรแบ่งเป็น 8 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย และโภชนากร จากนั้น ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแต่ละวิชาชีพ โดยการสุ ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งค านวณตามต่างๆ  

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยในการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพโรงพยาบาลเมือง
พัทยาโดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
 เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 142 คน ผู้วิจัย
เตรียมแบบสอบถามเพียงพอต่อจ านวนกลุ่มตัวอย่าง น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปขอ
ความร่วมมือจากกลุ ่มตัวอย่าง โดยก่อนที่ผู ้ว ิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการชี้แจงให้ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนเริ่มต้นท า เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน แล้วจึงท าการรวบรวมแบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
      เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต าราที่เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
ประกอบการสร้างแบบสอบถาม และเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 1. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้แบ่งตามส่วนของค าถาม ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหรือข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) ได้แก่  
  1. เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง โดยระดับการวัดข้อมูล เป็นประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scales)  
  2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scales) แบ่งช่วง
อายุโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่     
  3.ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงล าดับ (Nominal Scale)  

4. สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
  5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองค์กร ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) จากการศึกษาธนพร ปทุมรังสรรค์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย พบว่ามีการแบ่งช่วงระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานกับองค์กรออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ - ต ่ากว่า 1 ปี, 1 – 3 ปี, 4 – 6 ปี, มากกว่า 6 ปี 
  6. รายได้ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กร  
โดยประกอบด้วยค าถาม 39 ข้อ มีลักษณะเป็นลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended 
Response Question) แบบ Likert’s Scale เป็นมาตรวัดแบบแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 
ระดับ โดยมีการก าหนดค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
   1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
   3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
   4 หมายถึง  เห็นด้วย 
   5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
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 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที ่ใช้ระดับข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลออกเป็น 5 ระดับ การหาช่วงกว้างของอันตร
ภาคชั้นจะได้ช่วงกว้างระดับ 0.8 ซึ่งมีการค านวณ ดังนี้ 
 
   
  อันตรภาคชั้น =  
 
 
         =  
 
         =  0.8 
 จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปรความหมายของระดับคะแนนของค าถามได้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 

  1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1  
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล และรายได้ 
  1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจ
ด้านผลตอบแทน และ ตอนที่ 3 ต่อโรงพยาบาล 
  1.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งต่อการคงอยู่ในองค์กร และ ตอนที่ 3 การคงอยู่ในองค์กร 

2. วิเคราะห์โดยใช้สถ ิต ิเช ิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิต ิที ่ใช ้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ดังนี้ 

 2.1 วิธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการคงอยู่ เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยใดมีค่าความสัมพันธ์กับ

การคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรสายวิชาชีพโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้นที่ต้องการแบ่ง 

5– 1 

 5 
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  2.2 สถิต ิส ัมประสิทธ ิ ์สหสัมพันธ์อย่างง ่ายของเพียร ์ส ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อกัน 
เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยใดมีค่าความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรสาย
วิชาชีพโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  ระยะเวลาในการวิจัยระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 
 

4. ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพทัยา  

ผู ้ว ิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากประชากรทั ้งหมด  โดยเป็นประชากรที ่มีจ  านวนจ ากัด (Finite 
Population) คือ เป็นกลุ่มสายวิชาชีพภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยาจ านวน 202 คน ที่ท างานใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเทคนิค เทคนิค
การแพทย์ นักโภชนาการ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบ าบัด โดยมีบุคลากรจ านวนทั้งหมด  202 คน 
แบ่ง ซึ่งได้มีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาตามหลักแนวคิดของ  Taro Yamane 
เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทั้งหมดที่แน่นอนและได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ  95% ดังนั้น 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้นั้นจะอยู่ที่ 135 คน โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพ่ือ
เก็บข้อมูลไปเป็นจ านวนทั้งหมด 200 ชุด และเป็นแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วน สามารถน ามา
วิเคราะห์ผลได้จ านวนทั้งหมด 143 ชุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ผล
การวิเคราะห ์ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

        4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระดับเงินเดือน ระดับต าแหน่ง อายุงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากกการใช้ความถี่และร้อยละ ดังนี้  
1. เพศ  

 ตารางที ่4.1 แสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ 

เพศ ความถี ่ ร้อยละ อันดับ 

หญิง 
ชาย 

113 
30 

79.02 
20.98 

1 
2 

รวม 143 100.00 - 
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2. ช่วงอายุ 
ตารางที่ 4.2 แสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วง

อายุ 

ช่วงอาย ุ ความถี ่ ร้อยละ อันดับ 
31-40 ปี 
มากกว่า 40 ปี 
25 – 30 ป ี
น้อยกว่า 25 ปี 

68 
35 
34 
6 

47.55 
24.48 
23.78 
4.20 

1 
2 
3 
4 

รวม 143 100.00 - 

3. สถานภาพ 

ตารางที ่4.3 แสดงความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ อันดับ 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

73 
64 
6 

51.05 
44.76 
4.20 

1 
2 
3 

รวม 143 100.00  

4. ระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.4 แสดงความถี ่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ อันดับ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

116 
23 
4 

81.12 
16.08 
2.80 

1 
2 
3 

รวม 143 100.00  
5. อายุงาน 

ตารางที ่4.5 แสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุงาน 
ช่วงอาย ุ ความถี่ ร้อยละ อันดับ 

1 ปีขึ้นไป – 3 ปี 
4 ปีขึ้นไป – 5 ปี 
6 ปีขึ้นไป 
น้อยกว่า 1 ปี 

50 
43 
29 
21 

34.97 
30.07 
20.28 
14.69 

1 
2 
3 
4 

รวม 143 100.00  
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6. ระดับเงินเดือน 
ตารางที่ 4.6 แสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับ

เงินเดือน 

ระดับเงินเดือน ความถี ่ ร้อยละ อันดับ 
30,001 -50,000 บาท   
15,000 -30,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 
น้อยกว่า 15,000 บาท 

58 
50 
33 
2 

40.56 
34.97 
23.08 
1.40 

1 
2 
3 
4 

รวม 143 100.00  

         4.1.2 ทัศนคติด้านปัจจัยที ่สัมพันธ์ต่อการคงอยู ่ของบุคลากรสายวิชาชีพใน

โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

        ระดับทัศนคติที่ได้จากการตอบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างลงในแบบสอบถามนั้น  

จะวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อเป็นตัว

แสดงผลระดับความคิดเห็นของแต่ละข้อค าถามจากท้ัง 7 ปัจจัย ดังนี้ 

1. การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล 

 ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการจ่าย

ค่าตอบแทนและรางวัล 

ปัจจัยด้านการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

โรงพยาบาลน าเวลางาน ได้แก่ การขาด ลา มาสาย มาใช้ใน
การพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือนและจ่าย 

3.28 1.058 ปานกลาง 

ระบบโครงสร ้างเง ินเด ือนของโรงพยาบาลและจ ่าย
ผลตอบแทนตามความรู ้และทักษะความสามารถเป็นไป
อย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืน 

3.21 0.926 ปานกลาง 

เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

3.06 1.022 ปานกลาง 

โรงพยาบาลน าประสบการณ์การท างานมาใช ้ในการ
พิจารณาการเพ่ิมเงินเดือนและจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน 

2.88 1.058 ปานกลาง 

โรงพยาบาลน าผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาการ
เพ่ิมเงินเดือนและจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน 

2.83 1.113 ปานกลาง 

สรุปปัจจัยด้านการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล 3.05 0.756 ปานกลาง 



ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชพีในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
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2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ท่านยินดีที ่จะขอความช่วยเหลือจากเพื ่อนร่วมงาน เมื ่อไม่
สามารถท างานนั้นด้วยตัวคนเดียวได้ 

4.13 0.762 มาก 

ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีม 3.98 0.800 มาก 
เพื่อนร่วมงานยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ในการ
ท างาน 

3.96 0.830 มาก 

ท่านรู้สึกพึงพอใจและสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ใน
หน่วยงาน 

3.92 0.823 มาก 

เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความรู้ความสามารถในการท างาน 3.91 0.740 มาก 
สรุปปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.98 0.674 มาก 

 
3. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

งานของท่านเป็นงานที่ท่านรัก และภาคภูมิใจ 3.96 0.804 มาก 

งานของท่านเป็นงานที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จโดยรวม
ของโรงพยาบาล 

3.90 0.776 มาก 

งานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความสามารถอย่าง
เต็มที ่

3.79 0.846 มาก 

งานของท่านตรงกับความชอบและความสามารถของท่าน 3.78 0.891 มาก 
สรุปปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 3.85 0.692 มาก 
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4. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ Mean S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

งานที่ท่านท าอยู่นั้นส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้า 3.48 0.999 มาก 

ท่านมีโอกาสได้ท างานที่ต่างไปจากงานประจ า และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บริหารให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ 

3.41 1.070 มาก 

องค์การมีนโยบายสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต้าแหน่ง
ที่ชัดเจน 

3.01 1.163 ปานกลาง 

สรุปปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3.30 0.946 ปานกลาง 

 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน Mean S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

สถานที่ท างานในหน่วยงานเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยต่อ
การท างาน และอยู่ใกล้ที่พัก 

3.22 1.003 ปานกลาง 

โรงพยาบาลจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เพียงพอ ตรงตามความ
ต้องการในการท างานประจ าวัน 

2.68 0.983 ปานกลาง 

โรงพยาบาลมีวัสดุ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอใน
การท างาน 

2.55 0.969 น้อย 

สรุปปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.82 0.783 ปานกลาง 
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6. ด้านชื่อเสียงขององค์การ 
 ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านชื่อเสยีง
ขององค์การ 

ปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์การ Mean S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ท่านต้องการบอกให้ผู้อื่นทราบว่าท่านท างานที่นี่ 3.65 0.841 มาก 

ท่านภาคภูมิใจที่ผู้อื่นทราบว่าท่านท างานในโรงพยาบาลเมือง
พัทยา 

3.56 0.810 มาก 

ท่านคิดว่าโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 3.55 0.845 มาก 
ท่านต้องการให้คนที่ท่านรู้จักเข้ามาร่วมงานในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 

3.38 0.941 ปานกลาง 

สรุปปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์การ 3.53 0.746 มาก 

 

7. การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 
 ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการให้ความ

ช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 

ปัจจัยด้านการให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

หัวหน้างานของท่านสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
เกี่ยวกับงานได้เป็นอย่างดี 

3.59 0.959 มาก 

หัวหน้างานของท่านให้ความรู้และสอนงานให้แก่ท่านเป็น
อย่างดี 

3.50 0.992 มาก 

หัวหน้างานของท่านให้โอกาสท่านในการฝึกอบรม ดูงาน 
หรือเพ่ิมพูนทักษะ 
ทางวิชาชีพ 

3.44 1.025 มาก 

สรุปปัจจัยด้านการให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 3.51 0.895 มาก 

         4.1.3 ทัศนคติด้านการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล

เมืองพัทยา 

        จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของการคงอยู่ในองค์การใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที ่3.34 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.557  
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 ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการคง

อยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

การคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 

Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ท่านคิดว่าจะท างานที่โรงพยาบาลนี้ต่อไปแม้ว่าองค์กรอื่นจะ
เสนอต าแหน่งหรือผลตอบแทนที่สูงกว่า 

3.13 0.978 ปานกลาง 

ท่านเต็มใจที ่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที ่เพ่ือ
ท างานให้กับโรงพยาบาลนี้ 

3.94 0.829 มาก 

ท่านตั้งใจที่จะท างานที่โรงพยาบาลนี้จนเกษียณอายุ 3.22 1.017 ปานกลาง 

ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา และชอบที่
จะท างานอยู่ที่นี่ 

3.44 0.916 มาก 

ท่านมีความรู ้สึกภาคภูมิใจ และมีความสุขที ่ได้ท างานกใน
โรงพยาบาลนี้ 

3.58 0.791 มาก 

เมื่อมีผู้อื่นพูดถึงโรงพยาบาลในทางที่ไม่ดี ท่านจะรู้สึกไม่พอใจ
และชี้แจงข้อเท็จจริงทันที 

3.64 0.765 มาก 

ท่านเห็นด้วยกับนโยบายและการบริหารงานของโรงพยาบาล 3.17 0.942 ปานกลาง 

ท่านคิดว่านโยบายของโรงพยาบาลช่วยให้ที่ท างานหน้าอยู่ขึ้น 3.11 1.082 ปานกลาง 

ท่านยินดีที ่จะท างานในองค์กรถึงแม้ว ่าจะไม่ได้ท างานใน
ต าแหน่งที่อยากท า 

3.06 1.131 ปานกลาง 

ท่านไม่รู้สึกว่าการท างานที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานี้เป็นการ
ผูกมัดตัวเอง 

3.58 0.791 มาก 

ต าแหน่งที่ท่านท าเป็นต าแหน่งงานที่ท่านเลือกเอง และพอใจที่
จะท างานในโรงพยาบาลนี้ 

3.64 0.916 มาก 

ท่านคิดว่าท่านก าลังมีแผนที่จะลาออก 2.56 1.231 น้อย 

สร ุปการคงอย ู ่ ในองค ์การของบุคลากรสายว ิชาช ีพใน 
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

3.34 0.557 ปานกลาง 

จากตารางที่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาชีพนั้น สามารถที่จะสรุปปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การ

ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ด้านการให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน ด้านชื่อเสียงขององค์การด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ต่างๆ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านลักษณะงานที่
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ได้ร ับมอบหมาย อยู ่ในระดับสูง ส่วนในด้านการคงอยู่กับองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพใน

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ไนั้นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4.16 และตารางที่ 

4.17 

 ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
ปัจจัย Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล 3.05 0.7562 ปานกลาง 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.98 0.6736 มาก 
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 3.85 0.6923 มาก 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.30 0.9461 ปานกลาง 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพชีพ 2.82 0.7829 ปานกลาง 

ชื่อเสียงขององค์การ 3.53 0.7457 มาก 

การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 3.51 0.8949 มาก 
 
 ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการคงอยู่ในองค์การของ
บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ปัจจัย Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

การคงอยู่ในองค์การ 3.34 0.5567 ปานกลาง 

 4.2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานงานวิจัย 

      4.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
      สมมติฐานที่ 1- 6 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การ
ของของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 
      H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมือง
พัทยา 
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ตารางที ่4.18 ตารางผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ระหว่างเพศกับการคงอยู่ 

 
เพศ 

ระดับความคิดเห็น Chi Sq. 
(sig) น้อยที่สุด น้อย 

 
ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 0 3 15 11 1 3.162 
(0.531) หญิง 2 5 46 54 6 

 
      สมมติฐานที่ 2 ช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: ช่วงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู ่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: ช่วงอายุ มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 

ตารางที ่4.19 ตารางผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ระหว่างช่วงอายุกับการคง
อยู่ 

 
ช่วงอายุ 

ระดับความคิดเห็น Chi Sq. 
(sig) น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 

 
มาก มากที่สุด 

น้อยกว่า 25 
ปี 

0 0 5 1 0  
9 . 9 4 8 3 
(0.621) 25-30 ปี 0 1 17 16 0 

31-40 ปี 1 4 25 33 5 

มากกว่า 40 
ปี 

1 3 14 15 2 

 
      สมมติฐานที่ 3 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 
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ตารางที ่4.20 ตารางผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ระหว่างสถานภาพกับการ
คงอยู่ 

สถานภาพ ระดับความคิดเห็น Chi Sq. 
(sig) น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 0 4 38 31 0  
14.135 
(0.078) 

สมรส/ 
อยู่ด้วยกัน 

2 4 21 31 6 

หม้าย/หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ 

0 0 2 3 1 

 
      สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ตารางที ่4.21 ตารางผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ระหว่างระดับการศึกษากับการ
คงอยู่ 

ระดับ
การศึกษา 

ระดับความคิดเห็น Chi Sq. 
(sig) น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ปริญญาตรี 2 6 44 58 6 13.764 
(0.088) ปริญญาโท 0 2 16 5 0 

ปริญญาโท 0 0 1 2 1 

 
      สมมติฐานที่ 5 อายุงานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: อายุงานไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู ่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: อายุงานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 
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ตารางที ่4.21 ตารางผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ระหว่างอายุงานกับการคง
อยู่ 

อายุงาน ระดับความคิดเห็น Chi Sq. 
(sig) น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

น้อยกว ่า 1 
ปี 

0 1 7 12 1  
8.036 
(0.782) 1 – 3 ปี 0 3 25 21 1 

4 – 6 ปี 1 1 17 21 3 

มากกว่า 6 ปี 1 3 12 11 2 
 

      สมมติฐานที่ 6 ระดับเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: ระดับเงินไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: ระดับเงินมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา 

 
ตารางที่ 4.22 ตารางผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ระหว่างระดับเงินกับการ

คงอยู่ 
ระดับเงิน ระดับความคิดเห็น (จ านวน) Chi Sq. 

(sig) น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
น้อยกว่า 15,000 0 0 0 1 1  

17.768 
(0.123) 

15,001  – 30,000 
บาท 

0 2 17 28 3 

30 ,001 – 50 ,001 
บาท 

2 4 27 24 1 

มากกว่า 50,000 บาท 0 2 17 12 2 

 
จากผลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ในทุกปัจจัย กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากร

สายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ H1 คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ใน
องค์การของบคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
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      สมมติฐานที่ 7 – 13 
      สมมติฐานที่ 7: การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของ
บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล ไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู ่ในองค์การของของ
บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ตารางที ่4.23 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและการ
คงอยู่  

 
จากผลการทดสอบพบว่า การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ใน

องค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 0.001 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที ่H1 คือ การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การ
ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.478 ซึ่ง
หมายความว่าตัวแปรทั ้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าการจ่าย
ค่าตอบแทนและรางวัลต่างๆ สูงขึ้น การคงอยู่ในองค์การก็จะสูงขึ้นด้วย 
      สมมติฐานที่ 8: ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ใน 
องค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยสมมติฐานนี้สามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิต ิคือ 
      H0: ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
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      H1: ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

4.24 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงานและการคงอยู่  

 
จากผลการทดสอบพบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ในองค์การ

ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา  ที่ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 0.001  ดังนั้นจึงยอมรับ 
สมมติฐานที่ H1 คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากร
สายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.419 ซึ่งหมายความวา่ตัว 
แปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานดีขึ้น
ก็จะท าให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรมากขึ้น 
      สมมติฐานที่ 9: ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ใน 
องค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
  



ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชพีในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที ่4.25 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านลักษณะงานและการ
คงอยู่  

 
 
จากผลการทดสอบพบว่า ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ในองค์การของ

บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 0.001 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ H1 คือ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยาโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.505 ซึ่งหมายความว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีความ
ชัดเจนและตรงตามความต้องการของบุคลากรมากขึ้น การคงอยู่ในองค์การก็จะสูงขึ้นด้วย 
      สมมติฐานที่ 10: ความก้าวหน้าในสายอาชีพมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของ
บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: ความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
  



วีรพงษ์ ธัมโชตัง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.26 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและการ
คงอยู่  

 
จากผลการทดสอบพบว่า ความก้าวหน้าในสายอาชีพมีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ในองค์การของ

บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยาที ่ระดับความเชื ่อมั่นที่น้อยกว่า 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ H1 คือ ความก้าวหน้าในสายอาชีพมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยาโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.527 ซึ่งหมายความว่าตัวแปร
ทั้ง สองตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความก้าวหน้าในสายอาชีพสูงขึ้นการคง
อยู่ในองค์การก็จะสูงขึ้นด้วย 
      สมมติฐานที่ 11: สถาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การ 
ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: สถาพแวดล้อมในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H1: สถาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของพนักงบุคลากร
สายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

 
 
 
 
 

  



ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชพีในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.27 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างานและการคงอยู่  

 
จากผลการทดสอบพบว่า สถาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ในองค์การของ

บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยาที่ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 0.001 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ H1 คือ สถาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.500 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าบรรยากาศในการท้างานสูงขึ้นหรือดีขึ้น การคงอยู่ในองค์การก็จะ
สูงขึ้นด้วย 
      สมมติฐานที่ 12: ชื่อเสียงขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
      H0: ชื่อเสียงขององค์การไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสาย
วิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา  
      H1: ชื่อเสียงขององค์การมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
  



วีรพงษ์ ธัมโชตัง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.28 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กรและ
การคงอยู่  

 
จากผลการทดสอบพบว่า ชื่อเสียงขององค์การมีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ในองค์การของบุคลากร

สายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยาที่ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 0.001 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ H1 
คือ ชื่อเสียงขององค์การมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
เมืองพัทยา โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.663 ซึ ่งหมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง กล่าวคือ ถ้าชื่อเสียงขององค์การสูงขึ้น การคงอยู่ในองค์การก็จะสูงขึ้น
ด้วย 
      สมมติฐานที่ 13: การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การ

ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยสมมติฐานนี้สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ คือ

      H0: การให้ความสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างานไม่มีความสัมพันธ์กับการ

คงอยู่ในองคก์ารของของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

      H1: การให้ความสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์กับการ

คงอยู่ในองค์การของของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชพีในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที ่4.29 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ปัจจัยด้านหัวหน้างานและการคง
อยู่  

 
 
จากผลการทดสอบพบว่า การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ใน

องค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 0.001 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที ่H1 คือ การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์การของ
ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.450 ซึ่ง
หมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าการให้ความความ
ช่วยเหลือจากหัวหน้างานมากขึ้น บุคลากรก็จะคงอยู่ในองค์กรมากขึ้น  
 

5. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การได้ทราบและมีความเข้าใจถึงปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การของ
บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา และสามารถน าเอาผลทางการศึกษานี้ไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบของประชากร  และพัฒนาด้าน
โครงการการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อลดอัตราการลาออกของบุคลากรสาย
วิชาชีพ และลดอัตราต าแหน่งงานที่ขาดภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยาที่เป็นปัญหาอยู่ ณ ปัจจุบัน 
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การ จ านวน 7 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) เงินเดือนและรางวัล 2) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 4) 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 5) สภาพแวดล้อมในการท างาน 6) ชื่อเสียงขององค์การและ 7) การให้
ช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย  โดยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ ผลงานวิจัย บทความ วารสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน ามา สร้าง
แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close – Ended Questionnaire) และใช้มาตราวัดแบบ Likert 
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Scale โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ทั้งหมด 
143 คน ที่สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
     5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนบุคลากรสายวิชาชีพ จ านวน  143 คน แบ่ง

ออกเป็นเพศหญิงได้จ านวน 113 คน และเพศชายมีจ านวน 30 คน โดยมีอายุ ระหว่าง 31-40 ปีมาก
ที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 47.55 มีสถานภาพโสดจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 81.12 ระดับเงินเดือนอยู่ในช่วง 
30,000 – 50,000 บาท มากที่สุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.56 และมีอายุการท างานใน
องค์กรตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี เป็นจ านวนที่มากที่สุด โดยมีทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 34.97 

     5.1.2 ทัศนคติด้านปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การ 
     ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การนั้นจะวิเคราะห์โดย ใช้

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อแสดงระดับความคิดเห็น
ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในองค์การทั้ง 7 ปัจจัย พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่โดยมีระดับ
ความเห็นด้วยมาก ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน, ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย, ชื่อเสียงของ
องค์การ, การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน ดังตาราง 

ปัจจัย Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.98 0.6736 มาก 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 3.85 0.6923 มาก 

ชื่อเสียงขององค์การ 3.53 0.7457 มาก 
การให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 3.51 0.8949 มาก 

      โดยมีระดับความเห็นในการคงอยู ่ในองค์การของบุคลากรสายวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.557 และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพ
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้แก่ ชื ่อเสียงขององค์การ ความก้าวหน้าในงาน ลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปปัจจัยที่สัมพันธ์ในระดับมากต่อการคงอยู่ของบุคลากร

สายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ชื่อเสียง
ขององค์การ ความก้าวหน้าในงาน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
แสดงให้เห็นว่าหากองค์กรต้องการที่จะให้บุคลากรสายวิชาชีพคงอยู่กับองค์กรและลดอัตราการ
ลาออกองค์การควรที่จะเริ ่มสร้างความพึงพอใจในด้านต่างๆ  ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
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ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน โดยที่ปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญเป็นล้าดับต้นๆ ได้แก่ 1) 
ชื่อเสียงขององค์การ 2) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย และ 4) สภาวะ
แวดล้อมในการท างาน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ส่งผลให้ทราบถึงปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ใน
องค์การของบุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลเมืองพัทยากลุ่ได้  โดยจะท าให้องค์การสามารถที่จะ
เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการลาออกของพนักงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
องค์การควรที ่จะมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที ่ตรงกับความต้องการของ

บุคลากรสายวิชาชีพ ทั้งทางด้านการดูแล การรักษาและการสร้างความผูกพันกับพนักงานกลุ่มนี้ให้
ได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันบุคลากรสายวิชาชีพคือก าลังหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
และเปน็ทัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นงานเชิงปริมาณหรืองาน
คุณภาพ โดยอาจวางกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้านที่มีปัจจัยความส้าคัญต่อกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ศึกษา ดังนี้ 

1. เรื ่องชื่อเสียงขององค์การ องค์การควรที่จะวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยด้านอื่น อาทิเช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของสถานที่ท างานหรือ
อุปกรณ์ส านักงาน การดูแลพนักงานและญาติ การมีมาตรการจัดความความเสี่ยงต่างๆที่จะท าให้
โรงพยาบาลเกิดภาพในแง่ลบเพื่อให้เกิดชื่อเสียงที่ดี  

2. เรื่องความก้าวหน้าในงาน ผู้บริหารควรมีความชัดเจนในการเลื่อนต าแหน่ง หรือให้คุณให้
โทษกับบุคลากรที่มีความเพียรพยายาม และบุคลากรที่ท างานเป็นไปตามเป้าหมาย มอบอ านาจหน้าที่
และการตัดสินในให้มีความชัดเจน และเห็นความส าคัญกับการเลื่อนระดับความสามารถของบุคลากร  

3. เรื่องลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยองค์การควรมุ่งเน้น
การมอบหมายงานที่มีความชัดเจนและตรงกับต าแหน่งงานหรือวิชาชีพนั้นๆท าอยู่ โดยด าเนินการเรื่อง
ของการก าหนดหน้าที่ต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่งให้มีความชัดเจนไม่น าวิชาชีพไปท างานในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้อง หรือบริหารคนไม่ตรงตามต าแหน่ง 

4. เรื ่องสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการศึกษามีพบว่าในข้อความเห็นเพิ ่มเติม
บุคลากรวิชาชีพส่วนใหญ่มองว่าโรงพยาบาลยังไม่มีสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมที่น่าท างาน ได้แก่ ห้อง
ท างาน ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท างาน โรงอาหาร หรือสถานที่พักหรือสันทนาการ 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 งานวิจัยชิ้นนี้ท าการศึกษาเพียงกลุ่มบุคลากรสายวิชาชีพ การศึกษาในครั้งหน้าอาจจะขยาย

ผลในการศึกษาไปยังพนักงานกลุ ่มอื ่นๆ เพื ่อให้ได้ภาพรวมการคงอยู ่ของบุคลากรทั ้งหมดของ
โรงพยาบาลเมืองพัทยา  
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งานวิจัยนี้ไม่ได้เน้นบุคลากรวิชาชีพดวิชาชีพหนึ่งซึ่งอาจท าให้เกิดความคาดเคลื่อนในความ
ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มวิชาชีพที่มีความหลากหลายในความต้องการ และเหตุผลในการคงอยู่ 
การศึกษาวิชาชีพเป็นกลุ่มๆ อาจท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงปัจจัยการคงอยู่มากขึ้น 
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ศรัญญา ไทยเรือง* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผ่านทางการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ได้แก่ บุคลากรกองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร โดยจ านวนของกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้สูตร

ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 

5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 132 คน โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

เพื ่อวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบค่า t (t-test) สถิติ

ว ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance) และสถิต ิส ัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษา

อยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

30,001-40,000 บาท โดยปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

รายได้ต่อเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และพบว่าระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยจูงใจด้าน

ความส าเร็จของงานและด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 

และพบว่าปัจจัยด้านความส าเร็จของงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด กล่าวคือถ้า

มีการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวให้สูงขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิม

สูงขึ้นด้วยเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการพัฒนากลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควรน า

ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานพิจารณาเป็นล าดับต้น 

 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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Motivational factors affecting the performance efficiency of personnel  
in The Tariff Division, Customs Department 

 

 

 

 

Saranya Thairuang* 
 

Abstract 

The purposes of a study of motivational factors affecting the performance 

efficiency of personnel in The Tariff Division, Customs Department, were to study 

personal factors affecting performance efficiency and the relationship between the 

motivational factors and performance efficiency. The study was conducted in The Tariff 

Division, Customs Department worker by using Taro Yamane at a certainty level of 

9 5 % . Sample of 132 personnel were recruited by stratified proportional sampling 

method, and then processing the data obtained by using the Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, One-Way ANOVA, LSD (Least Significant Difference) and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient. 

The research finding indicated that most of respondent are female, aged 

between 21  and 30  years old, graduated with undergraduate or bachelor’ degree, 

working experience less than 5 years and average monthly income between 30 ,001-

4 0 ,0 0 0  baht. Personal factors consisting of gender, age, education, seniority and 

monthly income had no significant relationship with performance efficiency. Motivation  
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for working in the sense of overall motivator factors and hygiene factors were in 

satisfied level and were significant positively correlated with performance efficiency. 

The analysis showed that job accomplishment and job characteristic factors were 

associated with performance in high level and found that job accomplishment factor 

had the greatest impact on performance efficiency. Therefore, in the development of 

operational optimization strategies, the accomplishment factor should be considered 

first. 

 

Keywords: Motivation, Performance efficiency 
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1. บทน า 
 กรมศุลกากรเป ็นหน ึ ่ งในหน ่วยงานจ ัดเก ็บรายได ้ของประเทศ อย ู ่ภายใต ้ส ั งกัด

กระทรวงการคลัง กรมศุลกากรไม่เพียงท าหน้าที่จัดเก็บภาษีจากสินค้าน าเข้าหรือสินค้าส่งออกเพ่ือ

จัดส่งเป็นรายได้ของประเทศเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก

ของประเทศ อ านวยความสะดวกทางการค้า ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร รวมทั้ง

ด าเนินการกับของกลางที่เกิดจากการกระท าความผิดทางศุลกากรอีกด้วย ในการน าเข้าสินค้า ส่งออก

สินค้า การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่นๆ ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกต้องปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรให้ถูกตอ้งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ส าคัญในการ

น าเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า การผ่านแดน และการถ่ายล า ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะต้อง

ด าเนินการยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยรายละเอียดในใบ

ขนสินค้าจะต้องมกีารระบุพิกัดและอัตราศุลกากรไว้ด้วย ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการน าเข้าสินค้ามีผู้ปฏิบัติ

พิธีการทางศุลกากรไม่ถูกต้องเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการส าแดงพิกัดศุลกากรผิดพลาดไม่ตรงตามกับชนิดสินค้าที่น าเข้า ตามมาตรา 52 แห่ง

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ระบุว่า ใบขนสินค้าจะต้องระบุรายละเอียดสินค้า ซึ่งอย่างน้อย

ต้องระบุรายการ ชนิดแห่งของ ปริมาณ น ้าหนัก คุณภาพของ ราคาศุลกากร ประเทศต้นทางหรือ

ประเทศปลายทาง รหัสสิทธิพิเศษในการยื่นใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และรายละเอียดอ่ืนๆ และ

รายละเอียดที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่ต้องระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าคือพิกัดศุลกากรของสินค้า โดย

พิกัดสินค้าจะเป็นรหัสที่ก าหนดอัตราภาษีศุลกากร  

ตามการแบ่งหน่วยงานของกรมศุลกากรมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็นหน่วยงานส่วนกลางและ

ส านักงานศุลกากร โดยกองพิกัดอัตราศุลกากรเป็นหนึ่งในหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการจัดพิกัดสินค้าโดยเฉพาะ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าพิกัดศุลกากรของสินค้านับว่าเป็นสิ่ง

ส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า การผ่านแดน การถ่ายล า เมื่อไม่ทราบ

พิกัดศุลกากรของสินค้าที่แน่ชัดจะท าให้ไม่สามารถทราบถึงอัตราอากรได้ หรือถ้ามีการระบุพิกัด

ศุลกากรของสินค้าไม่ถูกต้อง อาจน าไปสู่การเสียอากรในอัตราที่ไม่ถูกต้องด้วย ซึ่งการจ าแนกพิกัด

ศุลกากรนั้นค่อนข้างต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าในปัจจุบันมี

ฟังก์ชันการท างานและลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย จึงต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและช านาญ

ในสินค้านั้นๆ พิจารณาระบุประเภทพิกัดโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น ในหน้าที่

รับผิดชอบของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากรให้อ านาจพนักงาน

ศุลกากรในการตรวจสอบใบขนสินค้าและสินค้าที่น าเข้า ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้ส าหรับการน าของ

เข้า การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่น หากกรณีพนักงานศุลกากรพบว่ามี
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การส าแดงพิกัดสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามสินค้าที่น าเข้าจริง พนักงานศุลกากรสามารถประเมินอากร

ศุลกากรตามพิกัดที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นพิกัดที่ตรงกับสินค้า หากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เห็น

ด้วยกับการประเมินอากรของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ให้

สิทธิผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรของเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ จะเห็นว่าการระบุพิกัดศุลกากรของสินค้าที่ไม่ถูกต้องจะน าไปสู่การเกิดปัญหาแก่

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้ โดยส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรท าหน้าที่รับเรื่องต่างๆ ทั้งในด้าน

การประสานขอเอกสารจากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกและหน่วยงานที่เ กี ่ยวข้อง ไม่ว่าจะทั้ง

หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก อีกทั้งบางสถานการณ์อาจต้องรับแรงประทะจากผู ้ยื่น

อุทธรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่พึงพอใจในการถูกประเมินอากร และด้วยลักษณะงานที่ซับซ้อน อาจ

ก่อให้เกิดความกดดันและความเครียดเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ตามการเก็บสถิติการ

ยื่นเรื่องอุทธรณ์ในแต่ละปี พบว่าผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีการยื่นเรื่องอุทธรณ์กว่าหลายพันเรื่อง

อุทธรณ์ต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มากเกินกว่าจ านวนเจ้าหน้าที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหลายเท่าตัว 

และตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ระบุไว้ว่า ให้คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากร

ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวกับการอุทธรณ์นั ้นครบถ้วน ในกรณีที ่มีเหตุจ าเป็น

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินเก้า

สิบวัน และอีกหนึ่งตัวอย่างส่วนงานคือส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร โดยตามพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 18 ระบุไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นก าเนิดแห่งของ

หรือพิกัดอัตราศุลกากร ผู้นั ้นอาจยื่นค าร้องขอต่ออธิบดีเพื่อให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดราคาศุลกากรแห่งของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร (2) ก าหนดถิ่นก าเนิดแห่ง

ของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลง

ระหว่างประเทศ (3) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจ าแนก

ประเภทแห่งของในพิกัดอัตราศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรจะท าหน้าที่

ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ กรณีมี

เอกสารแสดงว่าจะมีการน าเข้าและพบว่ามีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะตีความพิกัดอัตราศุลกากร

ได้ อีกทั้งยังท าหน้าที่พิจารณาจัดประเภทพิกัดสินค้าที่ถูกต้อง กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นที่ท่า ที่ หรือ

สนามบินที่ใช้ส าหรับการน าของเข้า การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอ่ืน มี

การส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาพิกัดที่ถูกต้อง ดังนั้นกองพิกัดอัตราศุลกากรจึงนับว่ามี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการประชาชนและเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งจะ

เห็นว่าการท างานของกองพิกัดอัตราศุลกากรทุกส่วนงาน ลักษณะงานมีการก าหนดกรอบระยะเวลาไว้
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อย่างชัดเจน และด้วยปริมาณงาน ระดับความยากของงาน และอัตราก าลังของบุคลกากรที่ไม่เพียงพอ 

อาจท าให้บุคลากรรู้สึกมีก าลังใจในการท างานลดน้อยลง  

ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นด้วยลักษณะงานที่ซับซ้อนและปริมาณงานที่มีจ านวนมากซึ่งไม่สมดุล

ต่อจ านวนเจ้าหน้าที่อาจน าไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพของงาน ไม่ว่าทางด้านคุณภาพงาน ปริมาณ

งาน ระยะเวลา การใช้ทรัพยากร ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานว่าปัจจัยด้าน

ใดบ้างท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิกัดอัตราศุลกากร 

กรมศุลกากร ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

3.1 ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของแรงจูงใจ 

 กมลพร กัลยาณมิตร (2559: 177) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ (Motivation) ว่า ในทาง

จิตวิทยาแรงจูงใจหมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง 

แรงจูงใจในการท างานจึงเป็นปัจจัยให้บุคคลพยายามท างานให้เจริญก้าวหน้า 

 Guilford and Gray (1970 อ้างถึงใน พเนตร ศรีประทุม, 2550) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง 

สิ่งเร้าที่จะน าช่องทางและเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมของมนุษย์  

 Flippo (1971 อ้างถึงใน ภูวนัย เกษบุญชู, 2550) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึง 

การกระตุ ้นหรือการเร่งเร้า เพื ่อให้เกิดอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคน อันจะเป็นผลให้คนเกิด

ความรู้สึกภายในที่เป็นพลังที่จะด าเนินการใดๆ หรือแสดงพฤติกรรมให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่ง

วิธีการกระตุ้นหรือเร่งเร้ามีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

 ปัญญา จั่นรอด (2548, อ้างถึงใน เพ็ญรุ่ง  แก้วทอง, 2559) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง 

พฤติกรรมในตัวของบุคคลซึ่งถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าให้แสดงพฤติกรรม ความสามารถ หรือท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งออกมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ แรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ

ภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระท าสิ่งต่างๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัว
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ของเขาเอง ไม่ได้หวังรางวัลหรือค าชม ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะท าอะไรต้องได้รับการ

ยอมรับจากผู้อ่ืน หวังรางวัลหรือผลตอบแทน 

 ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ตามทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ และคณะ: 2560) ซึ่งเป็นทฤษฎีแรงจูงใจ ตามทฤษฎีแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ปัจจัย โดยที่ปัจจัย

แรกคือ Job Satisfaction จะน าไปสู่ความพึงพอใจ หรือเรียกว่าปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการ

ท างาน (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากรได้เป็น

อย่างดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นจูงใจ ประกอบด้วย  

 1) ความส าเร็จของงาน ซึ่งหมายถึง การท างานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากงาน เมื ่อสามารถท างานได้บรรลุได้ตามเป้าหมายจะน าไปสู่

ความรู้สึกภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ ่งหมายถึง มีการก าหนดขอบเขตหน้าที ่ความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏิบัติงานและในเนื้อหาของงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้ รวมถึงความน่าสนใจและความมีคุณค่าของงาน 

 3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ซึ่งหมายถึง การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ปรับ

เงินเดือน รวมถึงการโยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่นๆ 

 อีกปัจจัยหนึ ่งคือ Job Satisfaction จะน าไปสู ่ความไม่พึงพอใจ โดยปัจจัยนี ้จะไม่มีผล

โดยตรงต่อการกระตุ้นหรือจูงใจหรือสร้างแรงจูงใจได้ เป็นเพียงปัจจัยที่สกัดกั้นไม่ให้เกิดความไม่พึง

พอใจในการท างาน แต่จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance Factor) 

และจ าเป็นต้องตอบสนองปัจจัยดังกล่าวต่อบุคลากร เพราะถ้าไม่มีปัจจัยที่ตอบสนองหรือตอบสนอง

ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน จะน าไปสู่การท างานที่ไม่ได้

ประสิทธิภาพตามที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้ ซึ ่งปัจจัยนี้เรียกว่าปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย 

(Hygiene Factors) ประกอบด้วย  

 1) ค่าตอบแทน ซึ่งหมายถึง เงินเดือน โบนัส หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ฯลฯ 

 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไม่ว่า

จะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา ในด้านการติดต่อประสานงาน ร่วมช่วยกัน

ปรึกษาหารอืแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งในด้านของงานเอง หรือเรื่องส่วนตัวของบุคลากรในองค์กร 
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 3) การปกครองของผู้บังคับบัญชา ซึ่งหมายถึง การท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับการเป็น

ผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้านรับผิดชอบงาน แก้ไขและพัฒนางาน การสั่งงานและการมอบหมายงาน

เป็นไปอย่างชัดเจนและยุติธรรม รวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ  

 4) นโยบายและการบริหารขององค์กร ซึ่งหมายถึง นโยบายที่มีการก าหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงการก าหนดข้อปฏิบัติและการควบคุมเพื ่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

 5) สภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งหมายถึง สภาพปัจจัยทางกายภาพในสถานที่ท างานที่

เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในต าแหน่งที่เดินทางสะดวก สถานที่

ท างานมีแสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะ

สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 

 ทฤษฎี  2 ป ั จ จั ย ขอ ง  เ ฮอ ร ์ ซ เ บ ิ ร ์ ก  (Herzberg’s Two-Factor Theory) (Frederick 

Herzberg, 1995; อ้างถึงใน กมลพร กัลยาณมิตร, 2559) ยังได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจเปรียบเสมือนพลัง

พิเศษที่พร้อมจะปะทุออกมาเป็นพฤติกรรมเชิงบวกในการท างานที่สร้างประโยชน์แก่องค์การ โดย

แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อใดปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยค ้าจุนลดลงต ่า

กว่าระดับที่ควรจะเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็จะลดต ่าลงไปด้วย แรงจูงใจจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อการเติบโต ความเจริญก้าวหน้า ความ

มั่นคงขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องจัดให้มีปัจจัยทั ้งสองเพื ่อตอบสนองความต้องการของ

บุคลากรอย่างเหมาะสม 

 โดยสรุปแรงจูงใจคือสิ่งกระตุ้นหรือผลักดัน เพ่ือให้มนุษย์กระท าหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง

หนึ่งอย่างเต็มใจ ซึ่งแรงจูงใจจะเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์แสดงออก

ทางพฤติกรรมในด้านที่ต้องการ แรงจูงใจจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นสิ่งผลักดันหรือกระตุ้นสิ่งเร้าในบุคคลนั้นๆ ซึ่ง

อาจเป็นความคิดเห็น ความสนใจ ความพอใจ ความต้องการ 

 2) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นสิ่งผลักดันหรือกระตุ้นสิ่งเร้าภายนอก กระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรม อาจเป็นการได้รับค าชม ได้รับการยอมรับยกย่อง 

ซึ่งแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่สามารถ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือ

ในทางกลับกันอาจเป็นปัจจัยที่สามารถลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก

แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นจ าเป็นต้องตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม โดยตอบสนองผ่านทางปัจจัยด้านแรงจูงใจ 



ศรัญญา ไทยเรือง 
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3.2 ความหมายและแนวคิดประสิทธิภาพ 

 ความหมายของประสิทธิภาพ 

 พลอย สืบวิเศษ (2561: 130) กล่าวว่า ประสิทธิภาพคือความสัมพันธ์ที่ได้สัดส่วนระหว่าง

คุณภาพและปริมาณของปัจจัยน าเข้า-คุณภาพ และปริมาณของปัจจัยส่งออกจากการผลิต เป็น

อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป

ในการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยนั้น 

 อาจสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนของปัจจัยส่งออกต่อปัจจัยน าเข้า ดังนั้นในการผลิต

จึงมีประสิทธิภาพเป็นปกติ แต่จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการก าหนดมาตรฐานของผู้

วัด เช่น เมื่อก าหนดอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เป็นมาตรฐาน หากการผลิตสามารถมีอัตราส่วนของปัจจัย

ส่งออกมากกว่าปัจจัยน าเข้า ก็เรียกว่า มีประสิทธิภาพสูง (กว่ามาตรฐาน) เป็นต้น ดังนั้นการที่จะ

ก าหนดเป้าหมายใดที่อ้างอิงเรื่องประสิทธิภาพนั้น ควรระบุระดับของประสิทธิภาพสูง หรือต ่า หรือได้

มาตรฐาน 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน อภิช ัย จตุพรวาที , 2554) ได้ให้ความหมายว่า โดย

ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็น

สิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ  

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ( Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการ

บริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้อง ได้

มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม  

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome and Result) ได้แก่ การท างานที่

มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและ

บริการ เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

Flora and Debbie (1996, อ้างถึงใน เสาวรักษ์ ส ุวรรณสว่าง , 2550) ให้ความหมาย

ประสิทธิภาพว่าหมายถึง ความคล่องแคล่ว ความช านาญในการใช้ทรัพยากร (แรงงาน เครื่องจักร 

วัตถุดิบ) การเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลต่อต้นทุน เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับอย่างดี นั่นคือผลิตสินค้าได้

คุณภาพในเวลาที่ดีที่สุด สั้นที่สุด ประสิทธิผลต้นทุนดีที่สุด 

แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ตามแนวคิดของ Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน อุทัสน์ วีระศักดิ์การุณย์, 2556) 

สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย  
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1) เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องใช้เวลาน้อยเพื่อให้ได้งานที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2) ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง ได้ปริมาณงานตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้  

3) คุณภาพงาน (Quality) หมายถึง ผลผลิตของงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

งานเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายน้อยที่สุด 

4) ค่าใช้จ่าย (Cost) หมายถึง ใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน 

หรือจะต้องใช้เงินลงทุนน้อยเพื่อให้ได้ผลก าไรมาก 

 โดยสรุปประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด หรือน้อยที่สุด เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและได้ปริมาณงานตรงตาม

มาตรฐานและจ านวนที่องค์กรก าหนด โดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด โดยเทียบได้จากปัจจัยน าเข้าของ

ทรัพยากรที่ใช้ไป เช่น ทรัพยากรด้านคน เงิน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เวลา เทียบกับปัจจัยส่งออกของการ

ผลิต ผลของการเทียบปัจจัยน าเข้าต่อปัจจัยส่งออกท าให้สามารถทราบได้ว่าการท างานมีประสิทธิภาพ

สูงหรือต ่า 

3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ความแตกต่างด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย สมยศ แย้ม

เผื่อน (2551) วิจัยเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท 

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามผลการวิจัยพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า พนักงานที่มีอายุ 49 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงานโดยเฉลี่ยรวมดีกว่า

พนักงานที่มีอายุ 23-35 ปี ส่วนในด้านคุณภาพพบว่าพนักงานที่มีอายุ 49 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพการ

ท างานด้านคุณภาพโดยเฉลี่ยรวมดีกว่าพนักงานที่มีอายุ 23-35 ปี และ 36-48 ปี และด้านผลผลิต

พบว่า พนักงานที่มีอายุ 49 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพการท างานด้านผลผลิตโดยเฉลี่ยรวมดีกว่าพนักงาน

ที่มีอายุ 23-35 ปี และ 36-48 ปี และสอดคล้องกับ พฤธิสิทธิ์  อุทุม (2559) วิจัยเรื่องประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่าง มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนตัวที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ความ

แตกต่างด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทุกปัจจัย หรือบางปัจจัยเท่านั้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ หรือลักษณะขององค์การ 

  3.4 ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ความส าเร็จของงาน หมายถึง การท างานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากงาน เมื่อสามารถท างานได้บรรลุได้ตามเป้าหมายจะน าไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจและมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยกรวิทย์ ศานติอาวรณ์ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผึ้งน้อย เบเกอร์รี จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จของ
งานและปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
ระดับมาก เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ล าไพ พรมชัย (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจและบรรยากาศ
องค์กรที ่มีอ ิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานและลักษณะงานมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุบลราชธานี ตามผลการวิจัยให้
เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพการท างานไว้ว่า พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในจังหวัดอุบลราชธานีมีความคิดเห็นว่า การที่บุคลากรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีความมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เมื่อพบปัญหา
อุปสรรคในการท างานจะใช้ความพยายามแก้ไขปัญหา มีการทบทวนผลงานในอดีตเพ่ือน ามาปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น ซึ่งความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายท าให้บุคลากรรู้สึกพอใจหรือภูมิใจ การที่
สามารถท างานได้ประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ได้ เป็นแรงจูงใจที่ส่งผลให้การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการที่พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถท างานได้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย จะท าให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในความส าเร็จของงาน และต้องการท างานที่ยากมากขึ้นที่ท้า
ทายเพ่ือพิสูจน์ความสามารถของตนเอง  
 3.5 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง มีการก าหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
และในเนื้อหาของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึง
ความน่าสนใจและความมีคุณค่าของงาน โดย ปัญญาพร  ฐิติพงษ์ (2558) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
ทัตเทพ ทวีไทย (2563) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรโรงเรียนที่
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทศบาลนครนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของงานมีความส าคัญที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร และสอดคล้องกับ กวินตรา บุญชู ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน



ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองพกิัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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การปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า พนักงานสายสนับสนุนมหา
วิทยาลัยรามค าแหงให้ความส าคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยแรงจูงใจทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขอ ง
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหงอยู่ในระดับมาก ตามผลการศึกษาให้เหตุผลเกี่ยวกับ
แรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการท างานไว้ว่าอาจเพราะพนักงานมีความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นงานที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามรถ เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกัน รวมถึงมีความสนใจในลักษณะงานตามที่ตนถนัด ดังนั้นที่พนักงานได้
ท างานตรงกับลักษณะงานที่ตนถนัดย่อมมีผลท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจ
หากงานที่ตนเองรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื ่องจากพนักงานแต่ละคนมีความถนัดและช านาญที่แตกต่างกัน เมื ่อพนักงานได้
รับผิดชอบงานที่มีลักษณะตรงตามความสามารถ อีกท้ังงานนั้นๆ มีความท้าทายและมีคุณค่า จะส่งผล
ให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างานและปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 3.6 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หมายถึง การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ปรับเงินเดอืน 
รวมถึงการโยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่นๆ โดย เนตรทราย กาญจนอุดมการณ์ (2552) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ ปทิตตา  จันทวงศ์ 
(2559) ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ งป ั จ จ ั ย ท ี ่ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ นก า ร ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นข อ งล ู ก จ ้ า ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่าปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง งานมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 ตามผลการวิจัยให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานไว้ว่า 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการ
เลื่อนต าแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ให้สูงขึ้น รวมทั้งงานที่ปฏิบัติอยู่มีการก าหนดแผนความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับสูง  
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 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานมีความเห็นว่าองค์กรที่ดี ที่จะสามารถรักษาคนดีและคนเก่งให้
สามารถอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรได้นั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าในระดับใดก็
ตาม โดยมีการก าหนดระดับความก้าวหน้า การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งไว้อย่างชัดเชน เพื่อส่งเสริม
ก าลังใจในการท างานให้พนักงานมุ่งมั่นท างานเพ่ือความก้าวหน้าของตน และเพ่ือองค์กร 
 3.7 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือน โบนัส หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ฯลฯ โดย ประภาพร พฤกษะศรี (2557) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามแมค
โคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงินส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ อง
กับ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศุลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พบว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนและผลตอบแทนในภาพรวม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ตามผลการศึกษาให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานไว้ว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรมมีความคิดเห็นว่า
ค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรมได้รับมีความเหมาะสมกับความยากของงานและปริมาณ
งานที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรมพอใจในอัตราเงินเดือน ค่าล่วงเวลาที่ได้รับใน
ปัจจุบัน ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพ
สูงขึ้นมาก ทั้งการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนและต าแหน่งยังไม่เหมาะสมกับความ
ยุ่งยากและปริมาณงานเท่าที่ควร  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงินควรสัมพันธ์กันกับลักษณะงาน เช่นงานที่มีความเสี่ยง หรือมีระดับความยาก ละเอียดซับซ้อน
มาก หรือมีความรับผิดชอบสูง ค่าตอบแทนควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย กรณีค่าตอบแทนไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกับลักษณะงานหรือสวนทางกันกับลักษณะงาน จะยิ่งส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ตั้งใจท างานลดน้อยลง 
 3.8 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไม่ว่าจะเป็น
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา ในด้านการติดต่อประสานงาน ร่วมช่วยกัน
ปรึกษาหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านของงานเอง หรือเรื่องส่วนตัวของบุคลากรในองค์กร  โดย 
จันทร์นภา วงศ์ศรีภูมิเทศ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน



ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองพกิัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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บริษัทปิโตรเคมี พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ศิรดา เพชรแก้ว
กุล และเฉลิมพร เย็นเยือก (2561) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่า 
แรงจูงใจภายนอกด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน ตามผลการศึกษาให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานไว้ว่า 
เนื่องจากการที่พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานท าให้การติดต่อประสานงานต่างๆ เป็นไป
อย่างราบรื ่น พนักงานมีความช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน มีความสุขในการท างานจะส่ งผลท าให้
ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นตามไปด้วย  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการท างานต้องมีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกัน
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้งาน
ส าเร็จไปได้ด้วยดี การมีความสัมพันธ์ที่ดีใกล้ชิดสนิทสนมและสามารถเป็นที่ปรึกษาของกันและกันได้ 
จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น และสร้างบรรยากาศความสบาย
ใจในการท างาน 
 3.9 ปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 การปกครองของผู ้บังคับบัญชา หมายถึง การท าหน้าที ่ได้อย่างเหมาะสมกับการเป็น
ผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้านรับผิดชอบงาน แก้ไขและพัฒนางาน การสั่งงานและการมอบหมายงาน
เป็นไปอย่างชัดเจนและยุติธรรม รวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ โดย ศักรินทร์ นาคเจือ 
(2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผลการศึกษา
พบว่า ข้าราชการกรมการอุตสาหกรรมทหารฯ มีความคิดเห็นว่าปัจจัยอนามัยหรือค ้าจุนเป็นแรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมาก ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ความเป็นอยู ่ส่วนตัว ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านนโยบายและการบริหาร และผล
การศึกษาพบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปในทิศทางเดียวกับ จุรี วรรณเจริญกุล (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการศึกษา
พบว่า ความสัมพันธ์กับหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุน หรือปัจจัย
อนามัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลอยู่ใน
ระดับมาก ตามผลการศึกษาให้เหตุผลเกี ่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานไว้ว่า 



ศรัญญา ไทยเรือง 
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เนื่องจากข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีความสามารถ
ในการบริหารงาน โดยสามารถบังคับบัญชาและควบคุมดูแลให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ จึงส่งผลให้ภาพรวมของด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในระดับมาก  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมยุติธรรม หรือในด้าน
รับผิดชอบงาน แก้ไขและพัฒนางานของผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้น 
ยิ่งผู้บังคับบัญชามีความสามารถสูงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี มีจุดประสงค์การท างานที่ชัดเจน จะยิ่ง
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่ง เป็นแรงผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ
ท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.10 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารขององค์กรที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 นโยบายและการบริหารขององค์กร หมายถึง นโยบายที่มีการก าหนดขึ ้นเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงการก าหนดข้อปฏิบัติและการควบคุมเพื ่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดย ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื ่องปัจจัยจูงใจที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 
7 พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่ธ ุรการศุลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พบว่าปัจจัยด้านการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชาและปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ตามผลการศึกษาให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การท างานไว้ว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที ่ธุรการศาลยุติธรรมมีความคิดเห็นว่าระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานมีลักษณะเหมาะสม เมื่อน ามาบังคับใช้ท าให้เกิดความชัดเจนในการท างาน ไม่ต้องคิดหา
วิธีการท างานใหม่ๆ อันจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาด และนโยบายสามารถส่งเสริมการ
เจริญเติบโตขององค์การและผู้ปฏิบัติงาน 
 สรุปได้ว ่าปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารขององค์กรมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีนโยบายที่เหมาะสมและชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 
จะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติตามและสามารถท างานได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 3.11 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สภาพปัจจัยทางกายภาพในสถานที ่ท างานที่
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในต าแหน่งที่เดินทางสะดวก สถานที่
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ท างานมีแสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่ เพียงพอ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ โดย อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยในการท างานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และด้านขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน พนักงานมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทั ้ง 5 ด้านมีความส าคัญในระดับมากต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด ตามผลการศึกษาให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานไว้ว่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น สถานที่ท างาน
เหมาะแก่การท างาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมิการท างานที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุในการท างาน มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการท างานที่มีคุณภาพ 
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการมีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมิ
การท างานที่เหมาะสม มีความเงียบสงบเพื่อให้เกิดสมาธิในการท างาน การมีอุปกรณ์ส านักงานที่
เพียงพอและเหมาะสมแก่ความต้องการ สถานที่ตั้งของที่ท างานที่เดินทางได้อย่างสะดวก รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานทั้งสิ้น 
 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย   
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดตัวแปรที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดังนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย คือ 

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน โดยปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ปัจจัยด้านลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ปัจจัย

ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ตัวแปรตาม 

ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรวดเร็วในการท างาน 

ด้านปริมาณงาน และด้านคุณภาพงาน จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถ

ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพ 
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5. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที ่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 

ซึ่งท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูล

ดังกล่าวที ่ได้ไปใช้สร้างเครื ่องมือในการศึกษา โดยการศึกษาครั ้งนี ้ใช้เครื ่องมือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ

ตามข้อเท็จจริง เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค ้าจุนที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรกองพิกัด

อัตราศุลกากร กรมศุลกากร จ านวน 193 คน (ข้อมูลจากกองทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ณ วันที่ 

11 ตุลาคม 2564) โดยจ านวนของกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 

131 คน ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีก 1 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี

จ านวน 132 คน โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน จากนั้นน าข้อมูลที่

ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบค่า t (t-test) สถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

6. สมมุติฐานการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน 
 6.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน 
 6.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน 
 6.3 ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
แตกต่างกัน 
 6.4 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน 
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 6.5 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่าง
กัน 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 6.6 ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 6.7 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 6.8 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยค ้าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 6.9 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 6.10 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์เช ิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 6.11 ปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 6.12 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 6.13 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

7. ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากบุคลากรกองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร จ านวน 132 คน จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลผลที่ได้จากการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 

 
57 

 
43.2 



ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองพกิัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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   หญิง 
2. อายุ 
   21-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
   ต ่ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อายุงาน 
   น้อยกว่า 5 ปี 
   5-10 ปี 
   มากกว่า 10 ปี 
5. รายได้ต่อเดือน 
   ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาท 
   15,001-20,000 บาท 
   20,001-30,000 บาท 
   30,001-40,000 บาท 
   40,001 ขึ้นไป 

75 
 

63 
59 
10 
- 

 
7 
75 
50 
 

107 
15 
10 
 
2 
36 
27 
58 
9 

56.8 
 

47.7 
44.7 
7.6 
- 
 

5.3 
56.8 
37.9 

 
81.1 
11.4 
7.6 

 
1.5 
27.3 
20.5 
43.9 
6.8 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษา
อยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
30,001-40,000 บาท  
  



ศรัญญา ไทยเรือง 
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 7.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวม 

แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

�̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 

1. ปัจจัยจูงใจ 
2. ปัจจัยค ้าจุน 

3.89 
3.87 

.58 

.56 
มาก 
มาก 

รวม 3.88 .53 มาก 

 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยแล้วพบว่าบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูง
ใจมากที่สุด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.89 รองลงมาด้าน
ปัจจัยค ้าจุน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  
 7.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านปัจจัยจูงใจ 

ปัจจัยจูงใจ �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน 
2. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน 

4.19 
3.97 
3.49 

.56 

.62 

.87 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.89 .58 มาก 

 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน
มากที่สุด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองมาเป็นด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
ตามล าดับ 
  



ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองพกิัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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 7.4 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านปัจจัยค ้าจุน 

ปัจจัยค ้าจุน �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร 
3. ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
4. ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร 
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3.80 
4.04 
4.19 
3.52 
3.82 

.78 

.66 

.73 

.80 

.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.87 .56 มาก 

 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรปัจจัยค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจด้านการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชามากที่สุด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รอง
มาเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านค่าตอบแทน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.80 และด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ตามล าดับ  
 7.5 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจมากที่สุด
ในเรื่องความรู้สึกภูมิใจเมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาในเรื่องการสามารถท างานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เรื่องของความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และ
สามารถปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเสมอ และในเรื่องของผลงานความส าเร็จได้รับการ
ยอมรับ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.02 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดในเรื่องงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาในเรื่องลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนถัดไปในเรื่องของหน่วยงานมีการก าหนดขอบเขตงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  



ศรัญญา ไทยเรือง 
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เรื่องงานที่รับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงตามความสามารถ มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ 
 ด้านที ่ 3 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดในเรื่องหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งอย่างชัดเจน  มีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 รองลงมาในเรื่องงานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริม
การสร้างผลงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่ง มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานสนับสนุนด้านการพัฒนาฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เรื่องการประเมินการปรับเงินเดือนและการโยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
งานอื่นๆ เป็นไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสม มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านค่าตอบแทน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากที่สุดในเรื่องค่าตอบแทนโดยรวมที่ได้รับเหมาะสมกับความยากของงาน ความละเอียดของงาน 
และปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
รองลงมาเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม เช่นสวัสดิการรักษาพยาบาล 
สวัสดิการค่าเช่าบ้านฯ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เรื่อง
ค่าตอบแทนโดยรวมที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดในเรื่องเพ่ือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ง
กันและกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 รองลงมาเรื่องเพื่อนร่วมงานมีความสนิทสนม จริงใจ และยินดีให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบ
ปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
เรื่องการได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานหรือการขอข้อมูลต่างๆ จาก
เพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดในเรื่องผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้เป็นอย่างดี มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาเรื่องผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา 
และช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเองแสดงความห่วงใยต่อปัญหาหรือความ
กังวลใจในเรื่องส่วนตัว รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจอยู่เสมอ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 7 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดในเรื่องหน่วยงานมีการก าหนดนโยบายในการบริหารงานและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 รองลงมาเรื ่องนโยบายในการบริหารงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 การสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ตามล าดับ 
 ด้านที่ 8 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมากที่สุด 2 เรื่อง คือเรื่องพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสง
สว่างที่เพียงพอ มีอุณหภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียงรบกวนต่อการปฏิบัติงาน และเรื่องหน่วยงานได้จัดให้มี
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ มีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 3.86 รองลงมาเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่
ในต าแหน่งที่เดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทางไปท างาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามล าดับ  
 7.6 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1. ด้านความรวดเร็วในการท างาน 
2. ด้านปริมาณงาน  
3. ด้านคุณภาพงาน 

4.13 
4.09 
4.09 

.59 

.59 

.57 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.11 .54 มาก 
 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากท่ีสุดในด้านความรวดเร็ว
ในการท างาน มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาด้านปริมาณงาน 
และด้านคุณภาพงาน มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.09 ตามล าดับ 
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8. การทดสอบสมมติฐาน 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามี
ผลและมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  มี
ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้   
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน 
 8.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 8.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 8.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 8.4 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 8.5 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 8.6 ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 8.7 ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 8.8 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยค ้าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 8.9 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 8.10 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 8.11 ปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  8.12 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 8.13 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ B S.E. β t Sig 
ค่าคงท่ี 
ด้านความส าเร็จของงาน (X1) 
ด้านลักษณะงาน (X2) 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (X3) 
ด้านค่าตอบแทน (X4) 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
(X5) 
ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา (X6) 
ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร (X7) 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X8) 

.269 

.601 

.179 
-.177 
.073 
.002 

 
.000 
.124 

 
.133 

.242 

.068 

.072 

.052 

.046 

.070 
 

.059 

.049 
 

.048 

 
.625 
.205 
-.287 
.106 
.003 

 
.000 
.184 

 
.186 

1.109 
8.880** 
2.506* 

-3.419** 
1.573 
.032 

 
.005 

2.513* 
 

2.757** 

.269 

.000 

.014 

.001 

.118 

.974 
 

.996 

.013 
 

.007 

R = .835, R2 = .698, Adjusted R2 = .678, F = 35.479, S.E. = .307 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะงาน 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร และด้านสภาพแวดล้อมใน

การท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยด้านความส าเร็จ

ของงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด (β=.601, Sig=.000) รองลงมาด้านลักษณะ

งาน (β=.179 , Sig=.014 ) ด ้านความก ้าวหน ้าในต  าแหน ่งงาน (β=- .177 , Sig=.001 ) ด ้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน (β=.133, Sig=.007) และด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร (β=.

124, Sig=.013) ตามล าดับ และมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .698 โดยสามารถเขียน

สมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
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 Y = 0.269 + 0.601(X1) + 0.179(X2) +0.133(X8) + 0.124(X7) – 0.177(X3) 

 จากสมการดังกล่าวจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปัจจัยด้านปัจจัยด้านความส าเร็จของ

งาน ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมี

ค่าเป็นบวก กล่าวคือปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทิศทาง

เดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีค่าเป็นลบ กล่าวคือ

ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทิศทางตรงกันข้าม 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1 สถิติที่ใช ้ t / F Sig ผลการทดสอบ 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน 
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน 

t-test 
 

-.617 .538 ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

2. อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน 

One way Anova 
 

.458 .634 ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมผีล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน 

One way Anova 
 

.382 .683 ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

4. อายุงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน 

One way Anova 
 

.248 .087 ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

5. รายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกต่างกัน  

One way Anova 
 

.255 .906 ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

  
สมมติฐานที่ 2 สถิติที่ใช ้ r Sig ผลการทดสอบ 
ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1. ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.761** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

2. ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบตัมิี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.631** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 



ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองพกิัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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3. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.350** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 สถิติที่ใช ้ r Sig ผลการทดสอบ 

ปัจจัยค ้าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1. ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.449** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

2. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กรมคีวามสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน
ของบุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.455** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

3. ปัจจัยด้านการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชามีความสมัพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.327** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

4. ปัจจัยด้านนโยบายและการบรหิาร
ขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.373** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

Pearson 
Correlation 

.407** .000 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

 
9. อภิปรายผล  

 การศึกษาเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง

พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุการท างานน้อยกว่า 5 

ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท โดยปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยด้าน

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง

กัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนัญกรณ์ ราศี (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
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การท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พบว่าบุคลากรที่มีเพศและอายุที่ต่างกันจะ

มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ศักรินทร์ นาคเจื อ (2557) 

ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการ

อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พบว่าบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์

สกุล (2554) วิจัยเรื ่องการศึกษาปัจจัยกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ พบว่าพนักงานที ่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนที่ต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน  

 ด้านความส าเร็จของงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .761 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะด้วยจ านวนผู้ปฏิบัติงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยปริมาณ
งานมีจ านวนมากกว่าผู้ปฏิบัติงานหลายเท่าตัว ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คนรับผิดชอบงานในปริมาณมาก 
และงานที่รับผิดชอบมีความยากและซับซ้อน เมื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถท างาน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ส าเร็จ โดยผลงานเป็นที่ยอมรับ จะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกภาคภูมิใจ
ในผลงานของตน และมีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการศุลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 ด้านลักษณะงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .631 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าลักษณะงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรเป็นงานที่ต้องรู้จักสินค้าหลากหลายประเภท เช่น
สินค้าประเภทอาหาร สารเคมี เหล็ก เครื่องยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ใช้ความรู้เฉพาะทางที่เกี ่ยวข้องกับสินค้าประเภทนั้นๆ รวมถึงต้องมีการประชุมติดต่ อสื่อสารกับ
ศุลกากรประเทศอื่นๆ ดังนั้นการมอบหมายงานที่ต้องค านึงถึงความถนัดและความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ังการก าหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของ
งาน ซึ ่งสอดคล้องกับ ศิริประภา อาคีอรรถ (2562) ศึกษาเรื ่องความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .350 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานคิดว่าการโยกย้าย หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่นๆ ค่อนข้างไม่
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เป็นธรรม อีกท้ังหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือน หรือหลักเกณฑ์ในการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งไม่มีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เมื่อไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วท าให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกหมดก าลังใจในการท างาน ซึ่งจะสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของงานโดยตรง สอดคล้อง
กับ ปทิตตา  จันทวงศ์ (2559) วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 ด้านค่าตอบแทน พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .449 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าลักษณะงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรมีความยาก ละเอียดซับซ้อน และมีปริมาณงาน
เป็นจ านวนมาก ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบงานในปริมาณมากและต้องท างานทุกชิ้นให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับไม่
สอดคล้องกับความรับผิดชอบในงาน และอาจน าไปสู่การหมดก าลังใจในการท างานได้ ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของงาน สอดคล้องกับ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554) วิจัยเรื่องการศึกษา
ปัจจัยกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับ 2-7 ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การท างาน  
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .455 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าลักษณะงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ทางเทคนิคเฉพาะทางค่อนข้างสูง และเป็นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน การระดมความคิด 
ปรึกษาหารือ ช่วยกันคิดหาวิธีพัฒนางาน ร่วมมือในการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น จะสามารถช่วยลดความตรึงเครียดในการท างานลงได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายและรวดเร็วขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับ เจษจรัส นามอาษา (2559) ศึกษาเรื ่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน  
 ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .327 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังด้านความสามารถในทุกๆ ด้านของผู้บังคับบัญชา
เป็นอย่างมากว่าผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและพัฒนางาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ให้
ค าแนะน าให้ค าปรึกษาจนน าไปสู่ความส าเร็จของงานได้ การปกครองของผู้บังคับบัญชาจึงเป็นส่วน



ศรัญญา ไทยเรือง 
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ส าคัญที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) วิจัยเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างาน  
 ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .373 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบางครั้งการเสนอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์
ต่องานหรือองค์กร ไม่ได้รับการตอบรับหรือการอนุมัติในทันที ท าให้อาจเกิดความล่าช้าต่อการ
แก้ปัญหาหรือพลาดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อีกทั้งนโยบายของ
หน่วยงานเองไม่เอื ้ออ านวยต่อการน าไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งอาจท าให้ผลงงานไม่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนโยบายไม่สามารถใช้ได้จริง สอดคล้องกับ ธนัญกรณ์ ราศี (2558) ศึกษา
เรื่องปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานปลั ดกระทรวง
วัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่านโยบายและการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน โดย
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปทิศทางเดียวกัน  
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .407 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าลักษณะงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดและสมาธิในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียงรบกวนฯ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานและส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน และอีกหนึ่งสิ่งส าคัญคือ
อุปกรณ์ส านักงานที่เอื ้อต่อการท างาน ซึ่งพบว่าบางส่วนงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรยังมี
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเท่าที่ควร โดยปัจจัยดังกล่าวอาจไม่กระทบต่อคุณภาพงานโดยตรง 
แต่ส่งผลให้ผลผลิตของงานเสร็จช้าเกินก าหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศุลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
10. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาเรื ่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้คือ ตามผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน 
ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กร ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร และ
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพบว่า



ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองพกิัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด เนื่องจากบุคคลากรมี
ความเห็นว่าจ านวนผู้ปฏิบัติงานภายในกองพิกัดอัตราศุลกากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และงานที่
รับผิดชอบมีความยากและซับซ้อน เมื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถท างาน แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ส าเร็จโดยผลงานเป็นที่ยอมรับ จะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน
ของตน และมีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นต่อไป ความส าเร็จ
ของงานจึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนพัฒนากล
ยุทธเพื่อก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรก าหนดแนวทางให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร กล่าวคือ ควรก าหนดดัชนีวัดความส าเร็จของ
งาน (KPI) ให้เหมาะสมต่อลักษณะงานและปริมาณงาน และมีการมอบรางวัลประจ าปีแก่บุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานและผลงานดีเด่น รวมทั้งกล่าวชื่นชมผลงานของบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน พร้อมทั้งให้โอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรมเท่า
เทียมกัน อีกทั้งควรจัดอบรมอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เกี่ยวกับสินค้ าที่มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว และรับรู้ถึงข้อกฎหมายและข้อระเบียบปฏิบัติที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งาน
ส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดข้อผิดพลาด  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพียง 8 ปัจจัยเท่านั ้น ผู ้ว ิจ ัยมีความเห็นว่าในการศึกษาครั ้งต่อไปสามารถศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอื่นร่วมด้วยได้เพื่อให้เหมาะสมต่อบริบทของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยด้าน
การท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านความเป็นผู้น า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร และเปลี่ยนกลุ่ม
ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาเป็นส่วนงานอื ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารทราบความต้องการและสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานได้ตรงตามความต้องการของบุคลากรมากขึ้น อีกท้ังควรเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการอ่ืนประกอบด้วย เช่น วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก สามารถสะท้อนความคิดเห็น
ของบุคลากรเพ่ิมข้ึนอีก เพ่ือสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 

  



ศรัญญา ไทยเรือง 
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แนวทางการส่งเสรมิการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ิมเตมิในกลุม่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง                                        

เรือนจ าพิเศษมีนบุร ี
 
 

ศศิกาญจน์ ยวงแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด
หญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ
เพิ่มเติมที่สอดคล้องคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพ
ติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องคุณลักษณะส่วน
บุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี และเพ่ือ
น าเสนอข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method Research) ในการศึกษา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (Data Collection) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติดเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 
จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรบวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 5 คน 
และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 5 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง 
(Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด
หญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 
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ผลการศึกษา พบว่า ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดส่วนใหญ่มี

ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่เรือนจ าจัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม เช่น อาชีพ
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ต้องการเพิ่มเติม คือ การขายของต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการประกอบอาชีพขายอาหาร

ผ่านช่องทางออนไลน์   

จากผลการวิเคราะห์แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม พบว่า แนวทางการฝึกอบรม

วิชาชีพเพิ่มให้กับผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดควรเป็นอาชีพที่ใช้เงิน

ลงทุนไม่เกิน 3,000 บาท ได้แก่ ร้านลูกชิ้นทอดหรือลูกชิ้นปิ้ง (อาหารทานเล่น) ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 

3,000 บาท ร้านข้าวไข่เจียว ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 2,000 บาท ร้านโจ๊กข้าวต้ม ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 

3,000 บาท ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช้เงินลงทุนไม่เกิน 3,000 บาท และร้านขายผัดเส้นต่าง ๆ ใช้เงิน

ลงทุนไม่เกิน 1,500 บาท ทั้งนี้อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังสามารถพ่ึงพาและยืดหยัดได้

ด้วยตัวเองในเบื้องต้นภายหลังพ้นโทษออกมาจากเรือนจ าใหม่ ๆ ควรเปิดให้มีการฝึกอบรมทักษะ

เพิ่มเติมให้กับผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงกระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด 3 ทักษะ ได้แก่ การเป็น

ผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

ส าหรับข้อเสนอแนะ การฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติมที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้า

ในคดียาเสพติดควรเป็นวิชาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก ใช้แรงงานในการด าเนินงานน้อยหรือผู้ต้องขัง

สามารถท าได้คนเดียว และเป็นอาชีพที่ได้เป็นนายตัวเอง ดังนั้นควรจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพที่ใช้

เงินลงทุนไม่สูงมากนัก หรือส ารวจความต้องการของผู้ต้องขังในประเด็นอาชีพที่ลงทุนไม่สูงคือจ านวน

เท่าไหร่ที่ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจ าไปแล้ว เพราะส่วนหนึ่งที่

ผู้ต้องขังไม่สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ คือ เรื่อง

ของเงินทุน กรมราชทัณฑ์ควรสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก หรือหาแหล่งเงินกู้จาก

สถาบันการเงินหรือธนาคารรองรับให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ เนื่องจากผู้ต้องขังอาจประสบกับ

ปัญหาและความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ต้องขังจาก

สถาบันการเงินหรือธนาคารโดยตรง  

 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรมวิชาชีพของเรือนจ า, การประเมินความต้องการ, ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง 
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Identification and Promotion of Additional Job Training Among 

Female Inmates Incarcerated for Repeat Drug Offence:  

A Case of Minburi Remand Prison 
 

Sasikan Yuangkaew* 

 

Abstract 

The research entitled, “Identification and Promotion of Additional Job Training 

Among Female Inmates Incarcerated for Repeat Drug Offense: A Case of Minburi 

Remand Prison” was aimed at exploring the needs of additional job training that met 

characteristics and behavior of female inmates who were incarcerated for repeat drug 

offence, identifying additional job training suitable for characteristics and behavior of 

female inmates who were incarcerated for repeat drug offence, and presenting the 

recommendations for the promotion of job training that met characteristics and 

behavior of female inmates who were incarcerated for repeat drug offence at Minburi 

Remand Prison. Qualitative method research was adopted with in-depth interview. 

Structured interview served as a research instrument for data collection. 3 groups of 

key informants were recruited in this research. Those three groups were 5 female 

inmates incarcerated for repeat drug offense, 5 Minburi Remand prison officers taking 

care of inmates, and 5 Minburi Remand prison officers responsible for job training. 

Purposive sampling was a technique used for the selection of key informants. Data 

were analyzed content analysis.  
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The findings revealed that the needs of female inmates incarcerated for repeat 

drug offence for job training were those already provided by the Minburi Remand 

Prison which included beauty salon, tailor, and baker. Additional job training that the 

female inmates incarcerated for repeat drug offence wanted were selling goods and 

food through online channels.  

Moreover, it was found that the additional job training that matched the 

characteristics and behavior of the female inmates incarcerated for repeat drug offence 

should have an initial investment of not over 3,000 baht. There were five jobs that had 

been identified with the initial investment of not over 3,000 baht. These five jobs were 

intended to make the female inmates incarcerated for repeat drug offence self-reliant 

once they left the prison. Besides, the training of additional 3 skills was also identified 

to equip the female inmates incarcerated for repeat drug offence. Those additional 

skills included entrepreneurs, management, and online selling.  

It was highly recommended that the Minburi Remand Prison should look for 

the jobs that required a little amount of investment for the female inmates 

incarcerated for repeat drug offence. The survey of the jobs that needed a little 

amount of investment among the female inmates incarcerated for repeat drug offence 

should be conducted. Initial investment was one of the factors that did not allow the 

female inmates incarcerated for repeat drug offence to apply the knowledge and skills 

of jobs received from the prison to earn for their living after they had left the prison. 

Therefore, the Department of Correction was highly recommended to financially 

support the female inmates incarcerated for repeat drug offence, in collaboration with 

financial institutions or banks. Those female inmates incarcerated for repeat drug 

offence would face the problems of access to finance including the approval for 

financial loans from financial institutions or banks without the support from the 

Department of Correction.  

Keywords: Prison’s Job Training, Needs Assessment, Female Inmate 
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1. บทน า 
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม ด้วยการพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพผู้ต้องขังที่พ้นโทษรวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ปกติสุขไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ ้า ด้วยการส่งเสริมให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศด าเนินการ

จัดอบรมฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆให้แก่ผู ้ต้องขัง เพื่อให้ผู ้ต้องขังเกิดทักษะความรู้ ประสบการณ์ มี

แนวทางในการประกอบอาชีพเลี ้ยงตนเอง และสามารถอยู ่ร่วมกับสังคมภายหลังพ้นโทษ กรม

ราชทัณฑ์ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพในหลายรูปแบบรวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน เป็นการฝึกอาชีพ

ตามหลักสูตรมาตรฐานเพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความช านาญในวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถยกระดับ

ฝีมือให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานภายนอก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามา

สนับสนุน และว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม

กลับมากระท าผิดซ ้าอีกค่อนข้างสูง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยด้านครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สภาพ

เศรษฐกิจ สภาพสังคม การศึกษา การติดยาและการบ าบัด อายุในขณะเริ่มเสพยาเสพติด และสภาพ

จิตใจ (อานนท์ ฉัตรเงินและเกษมศาสนต์ โชติชาครพันธุ์ , 2559) ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาข้างต้นยังส่ง

ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นพลเมือง

ดีภายหลังพ้นโทษ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร เพราะผู้ต้องขังหญิงดังกล่าว เมื่อพ้นโทษไปแล้วไม่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้

อย่างแท้จริง และยังต้องกลับมาต้องโทษเข้าเรือนจ าซ ้าแล้วซ ้าเล่า  

ปัจจุบัน เรือนจ าพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบมากกว่า 

4,000 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาดจ านวน  462 คน ใน

จ านวนนี้เป็นผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดถึงร้อยละ 80 และเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท าความผิดซ ้าใน

คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2564: กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 

2564) ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดีเสพยาเสพติดส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน รายได้

ไม่พอกับค่าใช้จ่าย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี และไม่มีการศึกษา และแม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะเปิด

โอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดได้เข้าท าการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ แต่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นเข้ารับ

การฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือให้เวลาผ่านพ้นไป รวมถึงปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของเรือนจ าเท่านั้น 

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เป็นปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่

ควบคุมของตัวเรือนจ าพิเศษมีนบุรี  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาครั้งนี้จึงเล็งเห็นความส าคัญของการลดโอกาสและ

ป้องกันการกลับมากระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด ด้วยการ

ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ า
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พิเศษมีนบุรี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการจัดให้แก่ผู้ต้องขัง

เด็ดขาดหญิง ซึ่งการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมควรเป็นหลักสูตรที่ตรงกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

 

2. ค าถามการวิจัย 
 1. ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง เรือนจ าพิเศษมีนบุรี เป็นอย่างไร 
 2. การฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง เรือนจ าพิเศษมีนบุรี หลังพ้นโทษ มีอะไรบ้าง  
 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี  
 3. เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องคุณลักษณะส่วน
บุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี  
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ท าให้ทราบถึงความต้องการและแนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง นอกเหนือจากแนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีอยู่ปัจจุบัน 

2. ท าให้ผู ้เกี ่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงการออกแบบการฝึกอบรมวิ ชาชีพที่

สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักโทษเด็ดขาดในแต่ละกลุ่ม และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ภายหลังพ้น

โทษ 

 

5. ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและท่ีมาของการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์  

ด้วยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายส่งเสริมคนดีสู ่สังคม โดยการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังที่พ้นโทษรวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
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อย่างมีปกติสุขไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานท าระหว่าง
ต้องโทษ หรือหลังพ้นโทษ ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง โดยการส่งเสริมให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศด าเนินการจัดอบรมฝึกวิชาชีพสาขา
ต่างๆให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายหลังพ้นโทษ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ
ในหลายรูปแบบรวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน โดยถือว่าเป็นการฝึกอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานท าให้
ผู้ต้องขังเกิดทักษะความช านาญในวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งสามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐาน
ภายนอก สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาสนับสนุนและว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังที่พ้นโทษรวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ 

สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุขไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้น

ให้ผู้ต้องขังมีงานท าระหว่างต้องโทษ หรือหลังพ้นโทษ ถือเป็นการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤติ

นิสัยผู้ต้องขัง และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของกองพัฒนาพฤตินิสัย ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์ส าหรับ

แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ โครงการใน

พระราชด าริ การจัดการศึกษา การพัฒนาร่างกายและจิตใจ การฝึกวิชาชีพ โปรแกรมแก้ไข และ

หลักสูตรตามข้อสั่งการนโยบาย 

บริบทเรือนจ าพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 49 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

มีอ านาจควบคุมผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษไม่เกิน 15 ปี  ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จ านวนมากกว่า 4,000 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิง จ านวน  462 คน (ยอด ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2564) 
ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาด ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด ภารกิจ
และหน้าที่ของเรือนจ ามุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกควบคุมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหลัก
ปฏิบัติส าคัญ 2 ประการ คือการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย เกิดความสงบเรียบร้อย
และการพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี ไม่หันไปกระท าผิดซ ้า การพัฒนาพฤติ
นิสัยเป็นหน้าที่อีกภารกิจของเรือนจ าพิเศษมีนบุรี  เพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความ
ดูแล ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีคืนสู่สังคม ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ ้า 
เรือนจ าจึงเปรียบเสมือนสถาบันที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกหน้าที่หนึ่งในสังคม โดยให้
การศึกษาพัฒนาจิตใจและให้การฝึกอบรมการฝึกวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นมีความรู้ความ
ช านาญในวิชาการและอาชีพต่าง ๆ  

งานฝึกวิชาชีพแดนหญิง เรือนจ าพิเศษมีนบุรีได้ด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ เช่น ฝึกอบรม

วิชาชีพซักรีดเสื้อผ้า  ฝึกอบรมวิชาชีพเบเกอรี่  ฝึกอบรมวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  ฝึกอบรมวิชาชีพฝีมือ

ประดิษฐ์ ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสวยโดยจัดการฝึกอบรมวิชาชีพทุกปี แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่างานฝึก
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วิชาชีพ แดนหญิง เรือนจ าพิเศษมีนบุรีจะได้ด าเนินการดังกล่าวตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ แต่สามารถ

ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากสภาพปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหา

ด้านการบริการจัดการ ปัญหาเจ้าหน้าที่ควบคุม และปัญหาตัวผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ต้องขัง

เสพยาเสพติด มีฐานะยากจน ไม่ม ีอาชีพที ่แน่นอน รายได้ไม่พอกับค่าใช ้จ ่าย อาศัยอยู ่ ใน

สภาพแวดล้อมไม่ดี ไม่มีการศึกษา และท าการฝึกวิชาชีพเพื่อให้เวลาผ่านพ้นไป และเพื่อปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามระเบียบของเรือนจ าเท่านั้น ส่วนมากเมื่อพ้นโทษไปแล้วไม่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้

อย่างจริงจังเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษ     

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเรือนจ าพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานครจะด าเนินการตามนโยบายของกรม

ราชทัณฑ์ด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง แต่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 80 

ของจ านวนผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงทั้งหมดเป็นผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดและยังเป็นกลุ่มที่มีการ

กระท าความผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษไปแล้ว สาเหตุของการกระท าผิดซ ้าเกิดจากอาชีพที่ได้รับการ

ฝึกอบรมในเรือนจ ายังไม่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริงภายหลังพ้นโทษ จึงต้องกลับไปเป็นผู้ค้า

ยาเสพติดอย่างที่เคยได้กระท ามา   

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ 
การพัฒนาพฤตินิสัย คือ การท าให้ความประพฤติที ่ท าจนเป็นนิสัยหรือความเคยชิน

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้ต้องขัง และผ่านการเสริมสร้างความรู้ ตลอดจนการได้รับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน (กรมราชทัณฑ์, 2546) การพัฒนาพฤตินิสัย คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น ผ่านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมทาง
ศาสนาและศีลธรรม ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ มีความรู้สึก
นึกคิดในการประกอบกิจการต่าง ๆ ในทางที่ถูกท่ีควร และมีความคิดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (พีรญา 
ทับคง, 2553) เป็นวิธีการแก้ไขโดยใช้วิธีอบรม ให้ความรู้ให้การศึกษา การสอนศาสนา ศีลธรรมจรรยา 
ให้การฝึกวิชาชีพด้านต่าง ๆ รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และนันทนาการ (สืบวงศ์ พิทักษ์ธรรม, 2554) 

กรมราชทัณฑ์มีความเชื่อพื้นฐานที่ว่าผู้กระท าผิดเป็นผู้ที ่สามารถแก้ไขและปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมได้ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงวิธีการที่เป็นเครื่องมือส าหรับ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดตามความเหมาะสม ในรูปแบบของโปรแกรมแก้ไขพื้นฐานน ามาใช้กับผู้ต้องขั ง
ทั่วไป ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม (สืบวงศ์ 
พิทักษ์ธรรม, 2554, น. 10) โปรแกรมดังกล่าวเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตในสังคมให้กับ
ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษเท่านั้น อย่างไรก็ดี ได้แก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม 
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เป็นเพียงโปรแกรมแก้ไขขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจ รวมไป
ถึงพฤติกรรมในการกระท าความผิดของผู้ต้องขังแต่ละประเภทแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน  

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังขั้นพ้ืนฐาน และระดับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม   

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกึ่งถาวรใน
พฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นกระบวนการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความช านาญ และความสามารถของบุคคล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการพัฒนาบุคคล 
(วิจิตร อาวะกุล, 2540) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเพื่อให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้และมี
ทักษะเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการอบรม เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) 
 การฝึกอบรม คือ กระบวนการจัดการเร ียนรู ้อย่างเป็นระบบเพื ่อเสริมสร้างความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และทัศนคติ (Attitude) ของบุคลากร อันจะ

ช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Goldstein, 1993) นอกจากนี้ การฝึกอบรม ยัง

หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะความช านาญ ความรู้อันจะท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จ ากัดการศึกษา สถานที่ 

เพศ และโอกาส และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมจะช่วยลดปัญหาของการท างานและ

ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ (นิรชรา ทองธรรมชาติและคณะ, 2544)   

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการที่จ าเป็น (Needs Assessment)  
การประเมินความต้องการจ าเป็น หรือ Needs Assessment หมายถึง กระบวนการรวบรวม

ข้อมูล (Information) เพื ่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความสามารถที่คาดหวัง (Expected 
Ability) และความสามารถที่เกิดขึ้นจริง (Actual Ability) จากนั้นท าการจัดล าดับความส าคัญของ
ความแตกต่างนั ้น (ส ุว ิมล ว ่องวาณิช , 2550; International Mine Action Standards (IMAS), 
2005) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) นั้นต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การระบุช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่ส าคัญ
ประการแรกส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น คือ การวางแผนและการระบุประเด็นต่างๆ  

การประเมินความต้องการจ าเป็นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความต้องการ

จ าเป็น การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น และการก าหนดแนวทางการแก้ไข (needs solution) มี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. การระบุความต้องการจ าเป็น (Needs Identification): เป็นขั้นตอนของการส ารวจความ

ต้องการจ าเป็นทั้งหมดของผู้ต้องการเข้ารับการอบรม (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ขั้นตอนนี้จะระบุ
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ปัญหาที่พบว่าจะประเมินเรื่องใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด กลุ่มใดบ้างที่มีความเสี่ยง ปัจจัยช่วยเหลือมี

อะไรบ้าง การตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นอย่างไร แหล่งทรัพยากรและศักยภาพของปัจจัย

ช่วยเหลือ เช่น ชุมชน รัฐบาล เป็นอย่างไรบ้าง โดยการออกแบบเก็บข้อมูลจะใช้วิธีใด ใช้กลยุทธ์ใดดา

เนินการโดยควรมีการส ารวจงบประมาณ เวลา และตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบเดิมที่มีอยู่ 

ทบทวนข้อมูลที่มีและสร้างค าถามการประเมิน พิจารณาตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อการตอบและ

พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด (IMAS, 2005; Hauer และ Quill , 2011) เทคนิคที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีหลากหลาย ดังนี้ (1) การสะท้อนตนเองต่อเป้าหมายของการเรียนรู ้ที่

ต้องการ อาจใช้วิธีการอัดวีดีโอหรือแฟ้มสะสมผลงาน (2) การสัมภาษณ์เหมาะสมกับข้อมูลเชิงลึกแต่

ต้องใช้เวลามาก อาจใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าหรือทางโทรศัพท์) (3) การส ารวจที่เหมาะสมกับ

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ค่อนข้างมาก  (4) การสนทนากลุ่มเหมาะกับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้บุคคลผู้ที่มี

ส่วนร่วม 8-10 คน มาประชุมอภิปรายกัน ประโยชน์ของการสนทนากลุ่มคือ การสร้างความคิดใหม่ 

(5) การใช้บุคคลผู้ให้ข้อมูลหลักในองค์กรอาจใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ (6) การ

ระดมสมองในการร่วมระบุปัญหาและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้หากจะประเมินความต้องการจาเป็นของบุคคล

อาจใช ้เทคนิคการประเมินตนเอง การสะท้อนตนเอง (Hauer และ Quill, 2011) (7) การใช้

แบบสอบถาม สามารถทาได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางโทรศัพท์ ลักษณะของข้อมูลที่ได้เป็นการแสดง

ตามการรับรู้หรือความรู้สึก และ (8) การสังเกต จะมีการใช้น้อยกว่าการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม

เพราะต้องใช้เวลามาก มีความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูล (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) โดยจะใช้วิธีใด

นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ระยะเวลาในการด าเนินการประเมินความต้องการจ าเป็น

ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ต้องการมากพอที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นหรือยัง 

(International Mine Action Standards, 2005)  

2. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs Analysis): เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตทุี่

น าไปสู่การเกิดความต้องการจ าเป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น

ที่เป็นที่นิยม คือ PNImodified  เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI โดยสูตร PNI เดิม คือ (I-D)xI หรือ

ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น-ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริงคูณด้วยค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง แต่

สูตร (PNI) แบบปรับปรุง หรือ PNImodified เป็นสูตรที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่อง

วาณิช เป็นวิธีการหาผลต่างของ (I-D) แล้วหารด้วยค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็น

ให้อยู่ในพิสัยช่วงที่ไม่กว้างมากเกินไปและให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่

เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม     

สูตร PNImodified = (I-D)/D 



ศศิกาญจน์ ยวงแกว้ 
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อย่างไรก็ดี การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Need Analysis) ด้วยการ

ถามค าถามปลายเปิดกับผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) เป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา หรือ

งานวิจัยใดท าการศึกษาความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมของผู้ต้องขังหญิงที่กระท าความผิดซ ้า

ในคดียาเสพติดจ าเพาะเจาะจง หรือส ารวจความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพในกลุ่มผู้ต้องขัง ดังนั้น 

การศึกษานี้จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Need Analysis) การฝึกอบรมวิชาชีพ

เพิ่มเติมจะท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดจะกล่าวในบทที่ 3 

ต่อไป  

3. การก าหนดแนวทางการแก้ไข (Needs Solution) เป็นขั ้นตอนก าหนดแนวทางแก้ไข
เพื่อให้ความต้องการจ าเป็นนั้นหมดไป ขั้นตอนนี้สามารถใช้วิธีการสนทนากลุ่มหรือการระดมสมอง 
การสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)  

ดังนั้น การประเมินความต้องการจ าเป็น คือ เครื่องมือที่สามารถน าไปก าหนดแผนงานที่มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และมีความชัดเจนในการด าเนินงาน สามารถให้

ค าตอบแก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการน าทรัพยากรไปใช้ในการพัฒนางานและสร้างความมั่นใจได้ว่าการ

ปฏิบัติสนองความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง  

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

จากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษามา สามารถน ามาใช้ในการสร้าง

กรอบแนวคิดเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมใน

กลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี ดังต่อไปนี้  
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รูปภาพ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด

หญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี” ในครั้งนี้ ศึกษาโดยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method 

Research) ประชากรของการศึกษานี้ ได้แก่ จ านวนผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและ

นักโทษเด็ดขาด ณ เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 462 คน และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจ าพิเศษมีนบุรีทุกคน 

กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ ่มเติมที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  1) ผู้ต้องขัง

เด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติดเรือนจ าพิเศษมีนบุรี จ านวน 5 คน 2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบ

รบวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษมีนบุรี 5 คน และ 3) เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงเรือนจ าพิเศษ

มีนบุรี 5 คน  

 ในการสุ ่มเลือกกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้ว ิจ ัยใช้ว ิธ ีการสุ ่มโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) 

ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม มีดังนี้  

การประเมินความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพิ่มเตมิ                                                                  

(ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี) 

(Needs Identification and Needs Analysis) 

ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรมวิชาชีพท่ีมี

อยู่เดิมของกรมราชทัณฑ์                                               

(ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงและเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การฝึกอบรมวิชาชีพเรือนจ าพิเศษมีนบุรี) 

การค้นหาและระบุวิชาชีพเพิ่มเติมที่สามารถ

น าไปใช้ได้จริงหลังพ้นโทษท่ีสอดคล้องกับ

คุณลักษณะและพฤติกรรมในกลุ่มผู้ต้องขัง

เด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบรุี  

แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ได้

จริงหลังพ้นโทษท่ีสอดคล้องกับคณุลักษณะและ

พฤติกรรมในกลุ่มผูต้้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ า

พิเศษมีนบุรี  
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(1) กลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิง: ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพ

ติด  

 (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรบวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษมีนบุรี: ต้อง

เป็นเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการฝึกอบรบวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังและมีประสบการณ์ในการท างานอยา่ง

น้อย 5 ปี  

 (3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี : ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ต้องขัง

หญิงและมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 5 ปี  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยเปิดให้

กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ทัศนคติและข้อเสนอแนะของตนเองได้ในมุม

กว้าง ขั้นตอนในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  

  (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ “เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพิ่มเติมที่สอดคล้องคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพ

ติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี”  

  (2) ก าหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยของเนื้อหา ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและน ามาเป็นกรอบในการตั้งค าถาม เพื่อเก็บ

ข้อมูลเกี ่ยวกับความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ ่มเติมที ่สอดคล้องคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด และแนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่

สอดคล้องคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติด  

  (3) น าค าถามท่ีก าหนดทั้งหมดมาทบทวนเพื่อจัดกลุ่มค าถามให้เป็นหมวดหมู่ 

  (4) เรียงล าดับค าถามส าหรับการสนทนา 

เมื่อด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้น า

แบบสัมภาษณ์จ านวน 3 ฉบับไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เมื่อผ่านการอนุมัติจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา จึงน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยตรวจสอบเครื่องมือในประเด็นความตรงและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแก้ไขข้อค าถาม

ของแบบสัมภาษณ์ เมื่อด าเนินการแก้ไขและปรับค าถามเรียบร้อย จึงน าไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มตัวอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเองครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติดเรือนจ าพิเศษมีนบุรี จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การฝึกอบรบวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษมีนบุรีจ านวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังหญิง

เรือนจ าพิเศษมีนบุรีจ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน  



แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชพีเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุร ี
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เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ 
ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้มาซึ่งแนว
ทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ ดขาดหญิง
เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 
 

7. ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

Depth Interview) เพื่อรวมรวบความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงเด็ดขาด โดยใช้เรือนจ าพิเศษมีนบุรีเป็นกรณีศึกษา ท าการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 การประเมินความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาได้แสดง

ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติมไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนี้ 

 ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าคดียาเสพติดมีความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิมของเรือนจ าหรือกรมราชทัณฑ์ไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อถามผู้ต้องขังถึงอาชีพ

ที่ใฝ่ฝันหรืออยากท าหลังพ้นโทษไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่เรือนจ าพิเศษมีนบุรีเปิด

ให้ฝึกอบรม แต่ที่เพิ่มเติม คือ ช่องทางออนไลน์ 4 ใน 5 ของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงกล่าวว่ามีความ

ต้องการที่จะขายของออนไลน์ ซึ่งการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก าลังเป็นช่องทางที่ได้รับความ

นิยมจากผู้ประกอบการเป็นจ านวนมาก    

เมื่อถามว่าอาชีพที่ใฝ่ฝันหรืออยากท าภายหลังพ้นโทษไปแล้วสามารถท าได้จริงหรือไม่ พบว่า 

ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงทุกคนกล่าวว่าสามารถท าได้จริง เพราะไม่อยากกลับเข้าวงการยาเสพติดและ

เป็นอาชีพท่ีก าลังเป็นนิยมและจ าเป็นกับสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า ไม่อยากหวนกลับเข้า

เรือนจ าอีก ทั้งนี้ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงยังเสริมว่า อาชีพที่ใฝ่ฝันหรืออยากท าภายหลังพ้นโทษเป็นอาชีพ

ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก และไม่ต้องใช้บุคคลากรในการด าเนินงานไม่กี่คน ได้เป็นนายตัวเองและ

เป็นอาชีพอิสระ   

 ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรมวิชาชีพที ่มีอยู ่เดิมที ่ไม่สามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ 

ในส่วนนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด กลุ่มเจ้าหน้าที่

เรือนจ าที่มีหน้าที่ดูแลผู้ต้องขัง และกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง  
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ส่วนที่ 1: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา

ได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการฝึกอบรมวิชาชีพเดิมของเรือนจ าหรือกรมราชทัณฑ์ที่ไม่

สามารถน าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ  ดังนี้ 

ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที ่กระท าความผิดซ ้าคดียาเสพติดระบุถึงปัญหาและอุปสรรคที่ไม่

สามารถประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรือนจ าภายหลังพ้นโทษได้ ได้แก่ เงินทุน โอกาสจาก

สังคม และสภาพแวดล้อมของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจ าไปแล้ว  

4 ใน 5 ของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงกล่าวตรงกันว่าสาเหตุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพที่ได้รับ

การฝึกอบรมจากเรือนจ าภายหลังพ้นโทษ เนื่องจากบางอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรือนจ าเป็น

อาชีพที่ต้องใช้ทุนในการริเริ่มด าเนินกิจการที่ค่อนข้างสูง ขาดความรู้ความสามารถและความช านาญ

ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ สภาพแวดล้อม เช่น เพื่อนชักจูงให้กลับไปขายยาเสพติดเพื่อให้มี

รายได้เพ่ิมขึ้น  

อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด ระบุว่า การฝึกอบรม

วิชาชีพของเรือนจ าสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริงภายหลังพ้นโทษ เพราะเป็นอาชีพที่ตรงกับ

ความต้องการและความสนใจ    

ส่วนที่ 2: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ

การศึกษาได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่กลุ่มนักโทษเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียา

เสพติดไม่สามารถน าการฝึกอบรมวิชาชีพของเรือนจ าหรือกรมราชทัณฑ์ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้น

โทษของ ดังนี้ 

 เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังเด็ดขาดระบุถึงสาเหตุที่หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพไม่สามารถป้องกัน

การกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงในคดียาเสพติดตรงกัน เกิดจากสภาพแวดล้อมของผู้ต้องขัง

ที่ไม่เอื้อต่อการน าวิชาชีพที่ได้จากการฝึกอบรบจากเรือนจ าไปประกอบอาชีพ เพราะผู้ต้องขังต้อง

กลับไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ เช่น ครอบครัว หรือเพ่ือนอยู่ในแวดวงยาเสพติด นอกจากนี้ ยัง

มีสาเหตุจากรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ขาดเงินทุน รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่รัก

ความสบาย ท างานที่ล าบากไม่ไหวหรือไม่ได้ รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพไม่ตรงกับความสนใจและ

ความถนัด ขาดหน่วยงานรองรับหลังพ้นโทษ  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังเด็ดขาดในประเด็น หลักสูตรฝึกอบรมที่

สามารถป้องกันการกระท าผิดซ ้าในคดียาเสพติดของกลุ่มนักโทษเด็ดขาดหญิง พบว่า เจ้าหน้าที่ดูแล

ผู้ต้องขังเด็ดขาดมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

ส่วนที่ 3: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ

การศึกษาได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถน าการฝึกอบรมวิชาชีพของเรือนจ าหรือ
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กรมราชทัณฑ์ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษของกลุ่มนักโทษเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าใน

คดียาเสพติด  ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสาเหตุที่ผู้ต้องขังไม่น าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพไม่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากขาดโอกาสจากสังคมภายนอก

ที่ยังไม่ค่อยให้การยอมรับเท่าไรหนัก เงินทุนในการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อม ครอบครัว รายได้

ไม่พอกับรายจ่าย มีฐานะยากจนเป็นทุนเดิม ขาดจิตส านึกที่ดี ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีอยู่เดิม 

พบว่า เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพแสดงความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ก าลังเจ้าหน้าที่ควบคุม

ผู้ต้องขังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ต้องขัง มีงบประมาณในการด าเนินงานที่จ ากัด วิทยากรที่

มีความรู้ความสามารถที่สามารถสละเวลามาให้ความรู้มีจ านวนน้อย พื้นที่ไม่เพียงพอ ท าให้บาง

วิชาชีพจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดในคดยีา

เสพติดมีการศึกษาน้อย และคุณภาพชีวิตต ่าส่งผลให้เวลาเข้ารับการฝึกอบรมอาจท าให้เข้าใจช้า   

 อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการฝึกอบรม

วิชาชีพของเรือนจ าพิเศษมีนบุรีมีความหลากหลายและเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ต้องขัง  

ตอนที่ 3 แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม 

 จากผลการศึกษาในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 สามารถน ามาวิเคราะห์แนวทางการฝึกอบรม

วิชาชีพเพิ ่มเติมของผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ดังนี้  

 จากการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมของผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท า

ความผิดซ ้าในคดียาเสพติด พบว่า ผู้ต้องขังต้องการฝึกอบรมวิชาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงนักภายหลัง

พ้นโทษสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในระยะเริ่มต้นใช้ชีวิตภายนอกเรือนจ า เนื่องจากผู้ต้อ งขัง

เด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมีระดับการศึกษาไม่สูง

มากนัก และต้องเป็นอาชีพอิสระที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้ และต้องการ

แรงงานในการด าเนินงานน้อยหรือสามารถท าได้คนเดียว    

จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ พบว่า วิชาชีพที่ไม่ต้องใช้เงิน

ลงทุนสูงหรือไม่ควรเกิน 3,000 บาท จากผลการศึกษาตอนที่ 1  และตอนที่ 2 พบว่า เงินทุนถือเป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดไม่สามารถน า

ความรู้และวิชาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมจากเรือนจ าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ เพราะวิชาชีพ

ที่เรือนจ าเปิดให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงได้ฝึก เป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง เช่น ร้านเสริมสวย 



ศศิกาญจน์ ยวงแกว้ 
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ร้านตัด-เย็บผ้า ร้านเบเกอรี่ เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้ต้อ งขัง

เด็ดขาดหญิงก็ตาม แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่แสดงในตารางที่ 7 เป็นเพียงแนวทางการ

ประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาและยืนได้ด้วยตนเองได้ในเบื้องต้นภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจ า 

หากเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่ต้องไปสมัครงานภายหลังพ้นโทษไปแล้ว โอกาสที่จะรับให้เข้ าท างาน

อาจไม่สูงนัก จากผลการศึกษา พบว่า สังคมภายนอกยังคงไม่เปิดกว้างกับคนกลุ่มนี้มากนัก   

ร้านลูกชิ้นทอดหรือลูกชิ้นปิ้ง ร้านข้าวไข่เจียว ร้านโจ๊กข้าวต้ม ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และร้าน

ขายผัดเส้นต่าง ๆ (เส้นมาม่า ผัดซีอิ๊ว) เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์

ยังคงต้องการบริโภค และผู้ขายเองสามารถรับประทานได้ด้วย อย่างน้อยก็สามารถท าให้ท้องอิ่มได้ 

ท าเลที่ตั้งของร้าน หากเป็นไปได้ให้ขายที่หน้าบ้าน (ถ้าท าได้) หรือชุมชนที่มีผู้คนที่มีคนพลุกพล่าน   

อย่างไรก็ดี หากผู้ต้องขังต้องการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรือนจ าและเป็น

อาชีพที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าผิดซ ้าในคดียาเสพติดส่วนใหญ่อยากท าภายหลังพ้นโทษ แต่ต้อง

ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น ร้านเสริมสวย เงินลงทุนเบื้องต้นเฉพาะค่าอุปกรณ์เสริมสวย

ต้องใช้เงินทุนประมาณ 20,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าที่ (รวมถึงเงินท าสัญญา

เช่าที่) และค่าตกแต่งร้าน เป็นต้น ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพร้านเสริม

สวย คือ ท าเลที่ตั้งของร้าน ความสามารถของช่าง การบริการ การบริหารจัดการ การตั้งราคา อย่างไร

ก็ดี ร้านเสริมสวยเป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุนสูงในระยะแรก เมื ่อผ่านพ้นไป 3 – 4 เดือนแรกจะมี

ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน ้า-ค่าไฟ ค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเสริมสวย และค่าเช่าที่ เท่านั้น  

อาชีพร้านตัด-เย็บเปลี ่ยนทรงเสื ้อผ้า เป็นอาชีพที ่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 15,000 – 

20,000 บาท เบื้องต้นเฉพาะค่าจักร หลอดไฟ โต๊ะ และเก้าอี้ของช่าง ยังไม่รวมค่าเช่าที่ และอุปกรณ์

ประกอบอื่น ๆ เช่น ด้าย ยางยืด เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพร้าน

ตัด-เย็บเปลี่ยนผ้าทรงเสื้อผ้า คือ ท าเลที่ตั้ง ความสามารถของช่าง บริการที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง และ

ความประณีตของงาน  

ร้านเบเกอรี่หรือท าขนมขาย เป็นอาชีพท่ีต้องใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพแรกเริ่มประมาณ 

39,000 บาท (เฉพาะอุปกรณ์อย่างเดียวเท่านั้น) จ านวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ท าเบเกอรี่หรือขนมขาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเปิดร้านเบเกอรี่ คือ ความสามารถใน

การท าเบเกอรี่ ชนิดของขนม รสชาติ การตั้งราคาขาย และการบริหารจัดการต้นทุน   

จะเห็นได้ชัดเจนว่า อาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรือนจ าเป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุนในระยะ

แรกเริ่มค่อนข้างสูงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการน าอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรือนจ า ไปประกอบ

อาชีพภายหลังพ้นโทษ เนื่องจากผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงคดียาเสพติดส่วนใหญ่มีฐานะยากจน   
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อย่างไรก็ตาม อาชีพทั้ง 3 อาชีพเป็นอาชีพท่ีจะมีหรือใช้แต่ทักษะวิชาชีพอย่างเดียวไม่ได้ หาก

ต้องการให้การด าเนินกิจการดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือประสบความส าเร็จ ผู ้ต้อ งขังยัง

จ าเป็นต้องมีทักษะในด้านอ่ืนประกอบด้วย  

จากการศึกษา พบว่า แนวทางการฝึกวิชาชีพเพิ ่มเติมยังคงต้องมีการฝึกทักษะที่ส าคัญ
เพิ่มเติม คือ การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง 3 
ทักษะเป็นสิ่งที่เรือนจ าควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพ
ติด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมของผู้ต้องขังเด็ดขาด

หญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการและความสนใจในวิชาชีพที่ตรง

กับท่ีเรือนจ าจัดให้มีการฝึกอบรมอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี อาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมของทางเรือนจ าเป็น

วิชาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง เช่น ร้านเสริมสวยต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 บาท 

(เฉพาะค่าอุปกรณ์อย่างเดียว ไม่รวมการตกแต่งร้าน และค่าเช่าที่) ร้านตัด -เย็บเปลี่ยนทรงเสื้อผ้าใช้

เงินลงทุนประมาณ 15,000 – 25,000 (ค่าจักร หลอดไฟ โต๊ะ เก้าอี้) และร้านเบเกอรี่ใช้เงินลงทุน

ประมาณ 39,000 บาท (เฉพาะอุปกรณ์เบเกอรี่) ซึ่งอาชีพเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะและ

ฐานะความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจ า เมื่อศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้ต้องขัง พบว่า ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สนใจไม่สอดคล้องกับฐานะความ

เป็นอยู่ กล่าวคือ อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่ต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างสูง ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความ

เชี่ยวชาญ เข้าใจลูกค้า มองความต้องการของตลาดออก รวมถึงความสามารถในการเลือกแหล่งท าเล

ที่ตั้ง ซึ่งผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมีระดับ

การศึกษาไม่สูง เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว จึงอาจกลับไปขายยาเสพติดเช่นเดิม เพราะหาเงินมาได้

โดยง่าย รายได้จากการขายยาเสพติดค่อนข้างเยอะ และไม่เหนื่อย  

 จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคในการฝึกอบรมวิชาชีพที่
แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดเกือบทุกคนบอกว่า
เงินทุนในการประกอบอาชีพเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถประกอบอาชีพตามที่ได้รับการฝึกอบรมจาก
เรือนจ า ทั้งนี้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้มีฐานะยากจนและมีระดับการศึกษาต ่า อย่างไรก็ดีทุกคนกล่าวเหมือนกัน
ว่าการฝึกอบรมวิชาชีพของเรือนจ าที่มีอยู่สามารถน าไปใช้ได้จริงและตรงกับความต้องการ อย่างไรก็ดี
ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิศา ศิลารัตน์และสัญญพงศ์ ลิ ่มประเสริฐ 
(2556) ที่ศึกษาการด าเนินชีวิตในสังคมของอดีตผู้ต้องขังยาเสพติดและพบว่าการอบรมวิชาชีพจาก
เรือนจ าส่วนใหญ่ไม่สามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพในปัจจุบันได้  



ศศิกาญจน์ ยวงแกว้ 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังส่วนใหญ่ท าให้ทราบว่าเงินทุนเป็น
อุปสรรคในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมถึงสภาพแวดล้อม และการไม่ให้การยอมรับ
ผู้ต้องขังจากโลกภายนอก ส่งผลให้ผู้ต้องขังหวนกลับไปวงการยาเสพติดเช่นเดิม เพราะสภาพแวดล้อม
ของผู้ต้องขังเอื้อให้ขายยาเสพติด กอรปกับต้องการรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพ
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ควรได้รับการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึง
การฝึกสมาธิ สติ ความอดทนให้สามารถควบคุมอารมณ์และสิ่งยั่วยุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นิศา ศิลารัตน์และสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ (2556) ที่ศึกษาการด าเนินชีวิตในสังคมของอดีตผู้ต้องขังยา
เสพติด และพบว่าการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่
กระท าผิดซ ้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุจาภา มุ่งวิชาและกรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ (2662) ที่
ศึกษาแนวทางพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังกระท าผิดซ ้าคดียาเสพติดเรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ และเสนอแนะ
ว่าแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังกระท าผิดซ ้าคดียาเสพติด ได้แก่การฝึกอบรมธรรมและฝึก
สมาธิ สอดคล้องกับการศึกษาของ นภษร รัตนนันทชัย , พระปราโมทย์ วาทโกวิท, และ พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส. (2563) ที่ศึกษากระบวนการพัฒนาสันติภาวะของผู้ต้องขังกระท าผิดซ ้ากรณีศึกษา
เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร และพบว่าสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมส่งผลต่อการกระท าผิดซ ้า 
และเสนอแนะว่าผู้ต้องขังควรได้รับการฝึกสติ ฝึกความอดทน เรียนรู้ และเข้าใจอารมณ์ตนเอง 
 จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพส่วนใหญ่ท าให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าผิดในคดียาเสพติด คือ เรื่องของเงินทุน สภาพแวดล้อม
ภายนอก สังคมไม่ให้โอกาส ฐานะยากจน และครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรือเก่ียวข้องกับยาเสพติด       
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงแนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผู้ต้องขัง

เด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด และพบว่าวิชาชีพที่ควรให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

คือ อาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนักหรือไม่เกิน 3,000 บาท เพราผู้ต้องขังเด็ดขาดกลุ่มนี้มีฐานะยากจน

และระดับการศึกษาต ่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จ าเริญ สุภาค าและนรินทร์ชัย พัฒนพงศา 

(2559)  ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยาบ้า และเสนอแนะว่า 

อาชีพที่เหมาะสมกับผู้ต้องโทษคดียาเสพติดให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพและเป็นรูปธรรมให้

สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิบูลย์ จันทรมณี ภูเบศ พวงแก้วและ 

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ (2563) ที่ศึกษาทัศนคติของผู้ต้องขังต่อโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการปูพ้ืน

กระเบื้องกรณีศึกษาเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงใหม่ และเสนอแนะว่าผู้ต้องขังควรได้รับการฝึกอบรม

วิชาชีพเพ่ือการมีงานท าเมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างอิสระ   

  



แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชพีเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุร ี
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9. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

     (1) ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท า

ความผิดซ ้าในคดียาเสพติดควรเป็นวิชาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก ดังนั้นควรจัดให้มีการฝึกอบรม

วิชาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก หรือส ารวจความต้องการของผู้ต้องขังในประเด็นอาชีพที่ลงทุนไม่สูง

คือจ านวนเท่าไหร่ที่ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจ าไปแล้ว เพราะ

ส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องขังไม่สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ 

คือ เรื่องของเงินทุน  

      (2) จากข้อค้นพบในข้อที่ (1) กรมราชทัณฑ์ควรสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนที่ไม่สูงมาก

นัก หรือหาแหล่งเงินกู ้จากสถาบันการเงินหรือธนาคารรองรับให้กับผู ้ต ้องขังภายหลังพ้นโทษ  

เนื่องจากผู้ต้องขังอาจประสบกับปัญหาและความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการ

อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ต้องขังจากสถาบันการเงินหรือธนาคารโดยตรง  

      (3) จากข้อค้นพบ พบว่า ทางกรมราชทัณฑ์และเรือนจ าควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร

การเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้ต้องขัง เนื่องจากวิชาชีพที่ทางกรมราชทัณฑ์เป็นการฝึกให้ท างานเป็น แต่

ในการประกอบอาชีพ เช่น ร้านเสริมสวย ผู้ต้องขังยังต้องการความรู้ในการเป็นผู้ ประกอบการ การ

บริหารจัดการ และทักษะการขายผ่านสินค้าออนไลน์ เช่น การบริหารจัดการลูกค้า การบริหารต้นทุน 

การตั้งราคาขาย เป็นต้น ซึ่งผู้ต้องขังอาจมีความสามารถในวิชาชีพ แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจด้าน

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สิ่งที่ลงทุนไปอาจไม่ประสบความส าเร็จและส่งผลให้ผู้ต้องขังท้อใจ และ

กลับไปค้ายาเสพติดเช่นเดิม ต้องไม่ลืมว่าผู้ต้องขังกลุ่มนี้มีระดับการศึกษาน้อย ดังนั้นจึงต้องเสริม

ความรู้ เช่น การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
      (1) การศึกษา “แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ ่มเติมในกลุ ่มผู ้ต้องขัง

เด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุรี” เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้

จะเป็นข้อมูลเชิงลึกจากค าถามปลายเปิด เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นหรือ

ทัศนคติอย่างกว้าง อย่างไรก็ดีข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาไม่สามารถค านวณผลลัพธ์ออกมาในเชิงตัวเลขหรือ

สถิติได้ ดังนั้นในการศึกษาหรือวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นความ

ต้องการการฝึกอบรมอาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 3,000 บาท รวมถึงสอบถามเพ่ิมเติมถึงอาชีพที่อยาก

ท าแต่ใช้เงินลงทุนไม่เยอะมีอะไรบ้าง 

      (2) เนื่องจากการศึกษานี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นในระยะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องใช้ความระมัดระวังและ
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เลือกกลุ่มตัวอย่างที่น่าจะปลอดภัยจากโรคดังกล่าว ท าให้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทมี
จ านวนไม่มากนัก ส่งผลให้ค าตอบของการศึกษาอาจมีข้อจ ากัดในวงแคบ ดังนั้นในการท าการศึกษา
หรือวิจัยครั้งต่อไปควรก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เช่น  10 – 15 คนของแต่ละประเภท 
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ครอบคลุมกว้างกว่าเดิม สามารถน าค าตอบไปใช้ในกรณีศึกษาที่มีความน่าจะเป็นสูง
กว่าเดิม   

 

10. สรุปผลการศึกษา 
ถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม ด้วยการพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังที่พ้นโทษรวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้

อย่างมีปกติสุขไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ ้า โดยการส่งเสริมให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ

ด าเนินการจัดอบรมฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆให้แก่ผู ้ต ้องขัง เพื ่อให้ผู้ ต ้องขังเกิดทักษะความรู้ 

ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายหลังพ้น

โทษ อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มกลับมากระท าผิดซ ้าอีกค่อนข้างสูง  

ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติดส่วนใหญ่มีความต้องการฝึกอบรม

วิชาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่เรือนจ าจัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม เช่น อาชีพเสริมสวย ช่างตัดเย็บ

เสื้อผ้า อาชีพท าเบเกอรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ดีวิชาชีพที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงต้องการเพิ่มเติม คือ การ

ขายของต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการประกอบอาชีพขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  จาก

การศึกษาและค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ พบว่า วิชาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงหรือไม่

ควรเกิน 3,000 บาท มีดังนี้ ร้านลูกชิ้นทอดหรือลูกชิ้นปิ้ง (อาหารทานเล่น) ร้านข้าวไข่เจียว ร้านโจ๊ก 

ข้าวต้ม ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และร้านขายผัดเส้นต่าง ๆ (เส้นมาม่า ผัดซีอิ๊ว) ซึ่งเป็นอาชีพเพิ่มเติมที่

เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังพ้นโทษของนักโทษเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียา

เสพติด 

แนวทางการฝึกวิชาชีพเพิ ่มเติมยังคงต้องมีการฝึกทักษะที่ส าคัญเพิ ่มเติม คือ การเป็น

ผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง 3 ทักษะเป็นสิ่งที่เรือนจ า

ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงที่กระท าความผิดซ ้าในคดียาเสพติด 

  



แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชพีเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดหญิงเรือนจ าพิเศษมีนบุร ี
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การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการแข่งขัน ด้านทักษะ

ความรู้ ความสามารถ บุคลากร ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชน โดยบุคลากรจะต้อง

ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และ ทักษะการใช้งานอย่างสม ่าเสมอ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มี

วัฒนธรรมองค์กรที่เชื ่อมโยงระหว่าง ความเป็นเลิศ และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่

สอดคล้องกับปัจจุบัน ด้านค่านิยมร่วม ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ภาครัฐและเอกชนมีการจัด

กิจกรรมหรือการกระท าที่เป็นการก าหนดทิศทางองค์การร่วมกันของบุคลากรตามค่านิยม 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัย, การแข่งขัน, ด้านโลจิสติกส์ 

  



การวิเคราะหก์ลยุทธ์ทางการตลาดกับผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จ ากัด 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

432 

 

 

Marketing Strategy Analysis and Business Profits of Prachachuen 

Imaging Center Co., Ltd. 
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Abstract 

 The purpose of this study Marketing Strategy Analysis and Business Profits of 

Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. This study the Mixed Method consisting of 

quantitative research the sample group was 360 customers of Prachachuen Imaging 

Center Co., Ltd. The statistics the data analysis was percentage, mean and standard 

deviation. and Qualitative research. The key informants in this study were 6 hospital 

administrators contract with Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. and Prachachuen 

Imaging Company executives. Center limited to 3 persons by in-depth interview. 

 The study result was found that Marketing factors affecting customers of 

Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. Overall was at the high level ( =4.02,S.D.=1.14) 

when considered each aspect specifically, Product was at the high level ( =4.10, 

S.D.=1.09) and the lowest average, Promotion was at the high level ( =3.88, S.D.=1.27) 

Marketing Strategy of Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. include Relationship 

Marketing Strategy  
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The company has assessed the quality of service. and accreditation of personnel, 

equipment and tools to build confidence for service users Integrated marketing 

strategy by publicizing modern, accurate and accurate tools and technologies in 

various media. Internal marketing strategies. by motivating Encourage employees to 

develop themselves to drive and lead the organization to achieve the company's 

objectives set A study on the results of business operations of Prachachuen Imaging 

Center Co., Ltd. found that the company's current assets in the year 2020 amounted 

to 163,375,374.75 baht, compared to the year 2019, there was an increase in current 

assets of 14,227,714.42 baht. or an increase of 9.54%, indicating that the Company 

There are more current assets, better liquidity. 

 

Keywords: Factors, competitiveness, logistic 
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1. บทน า 
 ผู้ประกอบการปัจจุบันต่างตระหนักถึงความรุนแรงของการแข่งขันในธุรกิจทั้งการแข่งขันจาก 

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ การด า เนินธ ุรกิจที ่อยู ่ท ่ามกลางกระแสโลกาภิว ัฒน์  

(Globalization) ในยุคโลกไร้พรมแดน ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากประเทศ  

ต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ทั ้งนี ้ เนื ่องจากระบบเทคโนโลยีการสื ่อสารที ่ทันสมัยในปัจจุบัน ดังนั้น  

ผู้ประกอบการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่อยู่ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงต้องมีการปรับตัวอย่าง  

รวดเร็ว โดยการน าข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และสถานการณ์ด้านต่าง ๆ  อาทิ 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ และภาวะการแข่งขัน เป็นต้น มาใช้ใน

การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล (สัคพัศ แสงฉาย , 2563 : 5) การที่ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะด าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จ าเป็นต้องมุ่งแสวงหา 

แนวทางการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่จากการ  

ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ใช้การขับเคลื่อนความเจริญเติบโตด้วยปัจจัยการผลิต ( factor-driven 

economy) มาเป็นแนวโน้มของสินค้าและบริการที่ใช้การขับเคลื่อนความเจริญเติบโตด้วยความคิด

สร้างสรรค์ (creativity driven growth) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา 

สินค้าและบริการใหม่ๆ ในการสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก

นัก แต่ใช้ความคิด สติปัญญาและความสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้  

ด้วยราคาเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างเสรีทั้งในด้านคุณภาพและราคา 

ซึ่งการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่อมมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

ธุรกิจ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2563 : 11) 

 การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผู ้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมากมาย โดยได้รับผลมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง  

ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการยากที่จะ

สามารถคาดเดาการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ อันเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมากมายที่

ทุกองค์กรธุรกิจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ตลอดเวลา 

 การด าเนินธุรกิจมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าอดีต ผู ้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการ

ปรับปรุง และเพ่ิมทักษะในการด าเนินธุรกิจเพ่ือรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวให้เป็น นักบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มี

วิสัยทัศน์ กว้างไกลมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานรวมถึงสามารถที่จะน าปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจมา ช่วยในการตัดสินใจในการจัดการและสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่

ธุรกิจต้องเผชิญอยู่อันจะน าไปสู่ความส าเร็จและความสามารถในการแข่งขันของกิจการดังนั้นอาจ
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กล่าวได้ว่าใน โลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกลยุทธ์ได้

กลายเป็นหัวใจ 5 ส าคัญในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ให้ประสบความความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธุรกิจไทยที่ต้อง เผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2554 : 24) 

 ปัจจุบันประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด” เป็นบริษัทที่ให้บริการ MRI ซึ่งเป็นเครื่องตรวจ 

ร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง 

และคลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ด้วยการส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายและรับ 

คลื่นสะท้อนกลับ น ามาประมวลผลและสร้างเป็นภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถให้รายละเอียด  

และความคมชัดเสมือนการตัดร่างกายออกเป็นแผ่น ๆ ท าให้แพทย์สามารถมองจุดที่ผิดปกติใน

ร่างกาย คนเราได้อย่างละเอียด โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อผู้รับการตรวจจากปัญหายอด

รายได้ที่ลดลง จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์โควิท รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงใน

ธุรกิจด้าน นวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งจากคู่แข่งขันรายเก่าและคู่แข่งขันรายใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจในส่วน

ของ MRI Checkupบริการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงและคลื่น

ความถี่ใน ย่านความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ประมวลผลและสร้างเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์ CT 

SCAN บริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื ่อง Spiral CT SOMATOM 

Emotion ของบริษัท Siemens ที่สามารถแสดงภาพ 3 มิติ ได้อย่างชัดเจน DEXA บริการตรวจวัด

ความหนาแน่น ของกระดูก ด้วยเทคนิค Dual Energy X-ray Absorptiometry scanner หรือ 

DEXA scannerของ บริษัทมียอดรายได้จากการขายที่ลดลงถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งและ

สูญเสียลูกค้าเป็นจ านวน มาก จากภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทประชาชื่น

อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา

องค์การอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainability) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการต้อง รักษาความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบและ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มากขึ้นเพื่อให้

ธุรกิจที่สามารถ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิด

สัมพันธภาพอันดี ระหว่างธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถด าเนินการ

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, 2564 : 3) 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การวิเคราะห์ กล

ยุทธ์ทางการตลาดกับผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด เพ่ือ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื ่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหารหรือผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด มีแนวทางกลยุทธ์การตลาด 
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ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 

2. ค าถามการวิจัย 
 1. กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นอย่างไร 

 2. ผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นอย่างไร 

 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 2. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของผู้บริโภค ของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดกับผลลัพธ์การด า เนินธุรกิจของบริษัท 

ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด มีขอบเขตดังนี้ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การด าเนินการวิจัยครังนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ 

การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ า กัด 

และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดกับผลลัพธ์การด า เนินธุรกิจของบริษัท 

ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด โดยมีขอบเขตดังนี้ 

      1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

ประชา ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทประชา

ชื่น อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ 

      ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้ง

เซ็น เตอร์ จ ากัด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม 

การตลาด  



ศิริพร เพิ่มทองมาก 
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      ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชา

ชื่น อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

      2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือการด าเนินงานของโรงพยาบาล โดย

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

      ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป โดยถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ 

การท างาน และต าแหน่ง 

      ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดกับ 

ผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ดังนี้ 1) ด้านต้นทุน 2) ด้าน 

คุณภาพบริการ 3) ด้านการเงิน 4) ด้านความเสี่ยง 5) ด้านเทคโนโลยี 6) ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ 7) 

ด้านการบริหารจัดการ 

      3. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้บริหารบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็น

เตอร์ จ ากัด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทาง

การตลาด กับผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด โดยแบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดังนี้ 

      ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป โดยถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ 

การท างาน และต าแหน่ง 

      ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดกับ 

ผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ดังนี ้

  1. กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ได้แก่ 1) 

การตลาด ความสัมพันธ์ 2) การตลาดเชิงบูรณาการ 3) การตลาดที่รับผิดชอบต่อสังคม 4) การตลาด

ภายใน 

  2. ผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ได้แก่ 1) 

ด้าน การเงิน 2) ด้านลูกค้า 3) ด้านกระบวนการภายใน 4) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การด าเนินการวิจัยครังนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในแต่ละแบบจะประกอบไปด้วย 

      1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

      ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



การวิเคราะหก์ลยุทธ์ทางการตลาดกับผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จ ากัด 
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      ผู้วิจัยได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ลูกค้าของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ 

จ ากัด โดยน ามาจากจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งปี 2563 จ านวน จ านวน 3,541 คน (บริษัทประชาชื่น

อิมเมจ จิ้งเซ็นเตอร,์ 2564) 

      กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตร 

ของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555 : 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 360 คน 

      2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

      2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาลที่ได้ด า เนินการท า

สัญญากับบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 

โรงพยาบาลภาคเอกชน จ านวน 3 ท่าน 2) ผู้บริหารโรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน 3 ท่าน 

      2.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ 

จ ากัด จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

จ านวน 1 ท่าน 2) รองประธานกรรมการบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน 2 ท่าน  

 

5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดแบบองค์รวม 

 ความหมายการตลาดแบบองค์รวม 

 นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556 : 88) ได้กล่าวถึงการตลาดแบบองค์รวมและการตลาดแบบองค์

รวมส าหรับบริการมีประเด็นที่ให้ความส าคัญร่วมกัน คือ การตลาดภายในที่เป็นการน าการตลาดมา 

ประยุกต์ใช้กับพนักงานภายในองค์การให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ ที่เกิดจากความเต็มใจที่จะ

ให้บริการแก่ลูกค้าและความพร้อมจะให้บริการตามค ามั่นสัญญานั้น ๆ 

 ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ (2561 :7) ได้กล่าวถึง การตลาดแบบองค์รวมเป็นการท าตลาดใน 

รูปแบบที่มีความเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การตลาดภายในองค์กร การตลาดภายนอกองค์กร  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคมและทุกภาพสว่น  

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการในสินค้าและบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็น

การตลาดเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน และยอมรับว่าทุกสิ่งส าคัญต่อการตลาด มุมมองอย่างกว้างและครบ

วงจร มีความส าคัญต่อการพัฒนา การออกแบบ และการท าให้กิจกรรมและการด าเนินการ ทาง

การตลาดสัมฤทธิ์ผล องค์ประกอบสี่องค์ประกอบที่บ่งบอกถึงลักษณะการตลาดองค์รวม ได้แก่ 

การตลาดภายในองค์กร การตลาดบูรณาการ การตลาดสัมพันธภาพและการปฏิบัติงานทางการตลาด 



ศิริพร เพิ่มทองมาก 
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 วรากรณ์ สามโกเศศ (2563 : 22) ได้กล่าวถึง การตลาดแบบองค์รวมเป็นวิธีการตลาดแบบ 

บูรณาการที่มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมทุกด้านของการตลาดและรวมกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายสิ่งนี้ 

มักเกี่ยวข้องกับการมองภาพรวมของกระบวนการภายในทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างของแผนกต่างๆของ 

บริษัท กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดย บริษัท แต่มักจะรวมถึงการประเมินการ  

แข่งขันด้วย การตลาดแบบองค์รวมโดยทั่วไปต้องการมุมมองที ่กว้างขึ ้นเ กี ่ยวกับสถานการณ์ที่ 

ครอบคลุมปัจจัยในรายละเอียดและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

 วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ (2556) ได้กล่าวถึงการท าตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) 

ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เฉพาะฝ่ายการตลาดเท่านั้น แต่ทุกส่วนในองค์กรต้องท าการตลาดด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายเทคนิค หรือแม้กระทั่งพนักงานรับส่งสินค้าก็ต้องรู้จักท่ี  

จะท าการตลาดให้กับองค์กรด้วย การบริหารลูกค้าไม่ใช่กลยุทธ์ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่องคก์ร  

ต้องท าและต้องท าให้ดีกว่าคู่แข่ง แนวคิดนี้ผลักดันให้การตลาดผสานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการ

ท างานอย่างแยกกันไม่ออก 

 สรุปได้ว่า การตลาดแบบองค์รวมเป็นการท าตลาดในรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องตั้งแต่การตลาดภายในองค์กร การตลาดภายนอกองค์กร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การบริหาร  

ลูกค้าสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคมและทุกภาพส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบสนอง  

ความต้องการในสินค้าและบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลองค์กร 

 ความหมายของการประเมินผลองค์กร 

 พสุ เดชะรินทร์ (2554 : 27) ได้กล่าวถึง การประเมินผลองค์กร กระบวนการหรือวิธีการใน 

การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นการเปรียบเทียบผลการด า เนินงานขององค์กรกับ 

เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า รวมทั้งจะต้องมีการให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ โดยกระบวนการ  

ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553 : 6-7) ได้กล่าวถึง การประเมินผลองค์กร คือ ตัวชี้วัดสมรรถนะ 

หลักที ่ผู ้บริหารภายในองค์การใช้ในการวัดเพื ่อการตัดสินใจในทางธุรกิจและใช้ดูว่าองค์การมี  

ความสามารถอย่างไรในระยะปานกลางและระยะยาว 

 มนู ลีนะวงศ์ (2555 : 144) ได้กล่าวถึง การประเมินผลการด าเนินงานมีความส าคัญอย่างมาก

ต่อการประสบความส าเร็จขององค์กร โดยเรื่องท่ีได้รับการประเมินผลมักจะประสบความส าเร็จ ดังนั้น 

การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรที่เหมาะกับองค์กรจะเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่ส่งผล ให้

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 
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 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2556 :11) ได้กล่าวถึง การประเมินผลองค์กร เป็นมุมมองที ่มุ ่งวัด 

ความสามารถการรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อบรรลุภารกิจขององค์กร และสามารถอยู่รอด  

ในระยะยาวหรือไม่ หากกิจการใดมีการมุ่งสร้างการเรียนรู้ให้แก่องค์กรอยู่เสมอ องค์กรนั้นย่อม  

เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง ซึ่งรากฐานที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรมีข้อได้เปรียบจากการ 

แข่งขันคือ บุคลากรที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ มีความคิดริเริ่ม 

 อัจฉรา จันทร์ฉาย (2558: 120) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลองค์กร เป็นดัชนีวัดผล 

การด าเนินงานที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดท าการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพในการ

จัดท าการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ มีการก าหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การระดับหน่วยธุรกิจ 

ระดับฝ่าย และระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงกันตามล าดับ 

 สรุปได้ว่า การประเมินผลองค์กร เป็นการเปรียบเทียบผลการด า เนินงานขององค์กรกับ 

เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า รวมทั้งจะต้องมีการให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะในการ  

ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ โดยกระบวนการใน

การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดจ้างงานภายนอก 

 ความหมายการจัดจ้างงานภายนอก 

 จิรติกานต์ โฆษิต (2554) การใช้บริการจากภายนอกองค์กร (Outsource) คือการที่องค์กร 

มอบหมายงานบางส่วนของตนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก มาด า เนินการแทน โดยผู้ว่าจ้างจะ 

เป็นผู้ก าหนดและควบคุมก ากับทุกส่วนตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในทุก ๆ ขั้นตอนของผู้

รับจ้าง  อภิชัย ศรีเมือง (2556 : 238-239) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื ่อง Outsourcing (การจ้างงาน 

ภายนอก) ว่า เกิดขึ ้นจากพื้นฐานของธุรกิจที ่มีความสามารถหลักอยู ่ แต่ในเรื ่องอื ่น ๆ ที ่ไม่ใช่  

ความสามารถผลิตของธุรกิจนั้นก็ จะต้องด าเนินไปด้วย เมื่อองค์การต้องด าเนินการไปพร้อมกันท าให้ 

เกิดจุดอ่อนในส่วนที่องค์การเองไม่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะจะต้องใช้ต้นทุนที่มากข้ึน จึงมีแนวคิด 

ในการที่จะหาองค์การอื่น ๆ ที่มีความสามารถด้านนั้น ๆ มาท างานแทนงานบุคคลก็เช่นกันในปัจจุบัน 

มีการใช้ Outsourcing ในองค์การมาก เพื่อทดแทนฝ่ายบุคคลในการ ที่จะต้องจัดการงานบุคคล  

พื้นฐาน เช่น งานสรรหาและคัดเลือก การบริหารเงินเดือน และที่เห็นได้ชัดเจนที่นิยมใช้กันมากคือ  

การฝึกอบรม 

 ชมัยพร วิเศษมงคล (2558) ได้ให้ความหมายของค าว่า Outsourcing คือ การไปท าสัญญา 

ต่อส าหรับกระบวนการท างาน เช่น การออกสินค้า หรือการผลิตสินค้า เป็นต้น Heywood (อ้างถึงใน 

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2556 : 11) ให้ความหมาย การจ้างงานภายนอก” คือ การส่งต่อกิจกรรมทาง

ธุรกิจหรืองานภารกิจภายในองค์การพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่เกีย่วข้องให้กับผู้ให้บริการ



ศิริพร เพิ่มทองมาก 
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จากภายนอกองค์การที่เสนอให้บริการงานนั้น ๆ ในช่วงเวลา  ที่ก าหนดไว้ตามที่ได้ตกลงด้วยราคา

ค่าจ้างท่ีเหมาะสม 

 นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554 : 15) สรุปความหมายว่า การจัดซื้อสินค้าหรือ บริการจาก 

ภายนอก (Outsourcing) หมายถึง การตัดงาน หรือกิจกรรม หรือหน้าที่บางประการออกไปให้คนอ่ืน 

ท าโดยปกติในอดีตที่ทามาก็มักจะตัดงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ให้บริษัทอื่นรับช่วงท า  ปัจจุบันการจัดซื้อ 

สินค้าหรือ บริการจากภายนอก จะขยายไปสู่การเป็นหุ้นส่วน (Partners) ซึ่งผู้ที่มาเป็นหุ้นส่วนอาจจะ

เสนอบริการอย่างอ่ืนนอกเหนือจากกิจกรรม หรือ บริการเดียวอย่างแต่ก่อน อาจจะเป็น กระบวนการ

ใดกระบวนการหนึ่งขององค์การทั้งหมด บางครั้งกระบวนการ เหล่านี้ก็เป็นกระบวนการ ที่ส าคัญของ

ธุรกิจด้วย 

 สรุปได้ว่า การจ้างงานภายนอก เป็นการด าเนินงาน โดยผู้ให้บริการภายนอกท างาน เฉพาะ

ด้าน ตามที่ผู ้รับบริการท าการตกลงหรือท าการว่าจ้าง ตามภาระงาน เพื่อผู้ให้บริการภายนอก 

ด าเนินงาน เช่น การเพ่ิมผลผลิตสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อภิชัย โตวณะบุตร (2554 : 48) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการ 

ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษา แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาล ABC กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษา พบว่า สาเหตุของปัญหายอดผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินลดลงเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและ  

ภายในองค์กรหลายประการ องค์กรควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อการแก้ไขปัญหา คื อ กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร ควรใช้กลยุทธ์แบบเติบโต (Growth Strategy) ในลักษณะมุ่งด้านความเชี ่ยวชาญ 

(Concentration-Growth Strategy) โดยเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีอยู่แล้ว กลยุทธ์ระดับ  

ธุรกิจ ควรใช้กลยุทธ์แบบผสมระหว่างการสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ ม (Focused 

Differentiation Strategy) เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

รวมถึงสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ควรใช้กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดบริการ และกล  

ยุทธ์การตลาดอื่นๆ การจัดการคุณภาพ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะระบบพัฒนา 

ความรู้และทักษะต่างๆ 

 นุชนาถ จันทราวุฒิกร (2558 : 45) ได้ศึกษาเรื่องดัชนีวัดความพร้อมด้านการตลาดและ กล

ยุทธ์โรงพยาบาลเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า การวัด  

ความพร้อมด้านการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนไทยในการเข้าสู่อาเซียน ควรที่จะพิจารณาใน 3 

ประเด็นหลักคือ ระดับความความผูกพันและวิสัยทัศน์ที่(ASEAN AGENDA) ความสามารถในการ 

ปรับตัวเพื่อแข่งขันในภูมิภาค (ASEAN Adaptiveness) และ จ านวนและรูปแบบของพันธมิตรใน 

ภูมิภาค (ASEAN Alliance) ขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดควรมุ่งเตรียมความพร้อมใน 
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4 ประการคือการได้มาตรฐานสากล การเตรียมความพร้อมด้านภาษา การลดต้นทุนเวชภัณฑ์ และ

การ ได้มาซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ นอกจากนี้กลยุทธ์ที่โรงพยาบาลเอกชนไทยยึด

ไว้เป็น หลักส าคัญในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือกลยุทธ์ตั้งฐานที่มั่นในประเทศ 

 วัจนารัตน์ สานุการ (2558 : 50) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการตลาดบริการแผนก 

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของ  

ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช-สว่างแดนดิน พบว่า ผู้รับบริการมีความ 

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ในด้านช่องทางการให้บริการ  12 มี

ค่าเฉลี ่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้าน

พนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์บริการ ตามล าดับ แนวทางการ

ส่งเสริมการตลาดบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่าง แดน  ดิน พบว่า 

ควรเพิ ่มอัตราทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุน ควรให้ส ิทธ ิประกันสุขภาพครอบคลุมการ  

รักษาพยาบาลได้มากที่สุด ควรระบุต าแหน่งและจัดเรียงจุดให้บริการแต่ละจุดอย่างชัดเจน ข้อมูล 

ข่าวสารต่างๆ ควรใช้ค าหรือประโยคที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายจัดขั้นตอน ให้เข้าใจง่าย  

กว่าเดิม และควรให้หน่วยงานบางหน่วยที ่ไม่ได้เกี ่ยวกับงานบริการโดยตรงย้ายไปอาคารอื่นที่  

ผู้รับบริการไม่มากและควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ  มัลลิกา สุบงกฎ (2559 : 68) 

ได้ศึกษาเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาล  เอกชนในประเทศไทย ผลการศึกษา 

พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน  ประเทศไทยนั้น มีองค์ประกอบที่

ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้ารับรู้ การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า การสร้าง

ความเฉพาะเจาะจงลูกค้า และการสนับสนุนช่อง ทางการสื่อสารให้แก่ลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบของการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ 2) 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก

คือ ผลก าไรของธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาด และปัจจัยภายใน คือ การส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม 

การวางแผนงบประมาณ และความพึงพอใจของ ลูกค้าที่มารับบริการ 3) ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ไทยนั้นประกอบด้วย การพัฒนาระบบทรัพยากรใน

องค์กรให้เกิดความคุ้มค้าสูงสุด การมุ่งเน้นความ แตกต่างทางการแข่งขันในธุรกิจ และศักยภาพและ

ความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ในการผลักดันให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนประสบความส าเร็จ 

 ฤทัยรัตน์ จีนประดิษฐ (2562 : 51) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่าในทุกๆ ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัย
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้รับบริการ

ให้ความส าคัญ เรื่องโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมโรคที่หลากหลายมากที่สุด  รองลงมา

คือโรงพยาบาลมีอุปกรณ์การให้บริการ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

 ปัญจพล เหล่าทา (2562 : 64) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้  

บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่  

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ และค่าเฉลี่ยนอ้ย  

ที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 2) เหตุผลการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรู้สึกมั่นใจวา่จะ  

13 ได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่จะได้รับให้หายหรือทุเลาลงจากการเข้ารับบริการ จากแพทย์และ 

พยาบาล ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความรวดเร็วในการให้การบริการ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ส่วนบุคคลกับเหตุผล การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน 

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสิทธิในการรักษาพยาบาล มีความสัมพันธ์กับเหตุผลการ 

เลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด 

กับเหตุผลการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของ ผู้ป่วยใน มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี  

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร/ผู้ให้บริการและด้าน กระบวนการ

ให้บริการ มีความสัมพันธ์ในระดับมาก ด้านความคุ้มค่าของราคา ลักษณะทางกายภาพ  และด้าน

สถานที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับ น้อยที่สุด 

 สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ (2563 : 56) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการเสนอกลยุทธ์การเพ่ิม 

ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลพริ๊นซ์สุวรรณภูมิ ผลการศึกษา พบว่า  

โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิและตติยภูมิในล าดับถัดไป ลูกค้าคนไทยเน้นรายได้ 

ระดับกลาง ลูกค้าต่างชาติเบื้องต้นเน้นกลุ่ม CLMV ลูกค้าชาวเมียนมาและกัมพูชามีความต้องการ 

ใกล้เคียงกันคือนิยมเดินทางมาตรวจสุขภาพและการผ่าตัดในประเทศไทย โดยเลือกโรงพยาบาลจาก  

ราคาและมาตรฐานทางการแพทย์ ชาวตะวันออกกลางต้องการรักษาโรคที่ซับซ้อน มีขั้นตอนการ  

เบิกจ่ายค่ารักษา ลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่เลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลประกันสังคม กลุ่มประชาชน 

ทั่วไปเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลประกันสังคม ลูกค้า คนไทยทุกกลุ่มสนใจการ 

ตรวจสุขภาพประจ าปีและการตรวจร่างกายเฉพาะส่วนเช่น การตรวจหัวใจ การส่องกล้องตรวจล าไส้ 

ลูกค้าทุกกลุ่มต้องการบริการทางการแพทย์ด้านส่วนประสมการตลาดในระดับมากและมากที่สุด การ

ท าแพคเกจตรวจสุขภาพและการผ่าตัดจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจาก  

การศึกษาครั้งนี้ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
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 สุรพันธ์ ใจมา (2563 : 46) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการของศูนย์การแพทย์ 

แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่าผลการ 

วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพล 

ทางตรงต่อความภักดีของผู้รับบริการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ 

ภักดีของผู้รับบริการโดยส่งผ่านการรับรู้คุณภาพบริการ และการค้นหารูปแบบกลยุทธ์การตลาด  

บริการของผู้รับบริการ พบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการในด้าน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการคือด้านราคาและค่าใช้จ่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนการ 

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือด้านการสร้างความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขสัญญา และการรับรู้คุณภาพ  

บริการคือด้านการให้ความมั่นใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการในด้านการนึกถึงเป็นล าดับแรก 

14 มากที่สุด โดยรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ของโรงพยาบาลภาครัฐมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ประสิทธิ์ ศรีสกุลวรรณ (2564 : 51) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการทางด้าน 

ธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั ่งยืน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการในการเขา้รับ  

การรักษาในประเทศไทยของลูกค้าชาวต่างชาติ ปัจจัยภายนอก (External Factor) ที่ส่งผลต่อธุรกิจ 

โรงพยาบาลที่รองรับชาวต่างชาติ รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในทุก 

มิติ ภายใต้กรอบแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และผลการศึกษานี้เองจะน าไปสู่การ 

น าข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการเพื ่อการบริหารจัดการ  

โรงพยาบาลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการ 

พัฒนาปรับปรุงองค์กร เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวเชิง 

การแพทย์ทั่วโลก 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

6. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาเรื่องวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดกับผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ประชา

ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ในครั้งนี้ เป็นการวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง ดังนี้ 
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 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยโดยการใช้ แบบสอบถามวัด

ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทประชา  ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็น

เตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) และ แบบสอบถามปลายเปิด 

(Open-Ended Questions) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

      ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และ ประเภทการใช้บริการ ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ 

      ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัท 

ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด มีลักษณะเป็นค าถามตรวจสอบรายการ (Check List) 

      ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจจัยทางการตลาดที่ส่งผลให้ลูกค้าใช้ 

บริการของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

      2.1 เป ็นการศ ึกษาข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ  (Secondary Research) โดยรวบรวมข ้อมูล 

รายละเอียดต่างๆ ของแนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการด าเนินงานของโรงพยาบาล ทั้ง 

ในเรื่องประวัติความเป็นมา จากรายงานประจ าปีของโรงพยาบาล เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

เว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด 

      2.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ด ้วยการส ัมภาษณ์เช ิงล ึกโดยเก็บข้อมูลจากผู้ ให ้ข ้อม ูลส  าค ัญ (Key 

Informants) โดยด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

  2.2.1 แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการด าเนินงานของโรงพยาบาล 

ได้แก่ 1. ด้านต้นทุน 2.ด้านคุณภาพบริการ 3. ด้านการเงิน 4. ด้านความเสียง 5. ด้านเทคโนโลยี 6. 

ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ 7.ด้านการบริหารจัดการ โดยมีผู ้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ผู้บริหารโรงพยาบาลที่ได้ด าเนินการท าสัญญากับบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

  2.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด ได้แก่ 1. 

การตลาดความสัมพันธ์ 2.การตลาดเชิงบูรณาการ 3.การตลาดที่รับผิดชอบต่อสังคม 4.การตลาด

ภายใน โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารบริษัทประชาชื่นอิมเมจ  จิ้งเซ็นเตอร์ 

จ ากัด  
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7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด ผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.40 ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และรายได้เฉลี่ย ต่อ

เดือน30,001 – 45,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

 1. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด ปัจจัยทาง

การตลาดที่ส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( =4.02,S.D.=1.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย  สูงสุดคือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์เพราะว่า ลูกค้าของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ให้ความส าคัญ กับบุคลากรที่

ให้บริการมีความเชี่ยวชาญ และความสามารถ เฉพาะทางเป็นอย่างดี ด้านราคา โดยราคา  ค่าตรวจ

ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์มีความเหมาะสมกับการได้รับการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ  ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วในการค้นหาเลือกและจองคิวในการ 

ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีการจัดกิจกรรมและแคมเปญ พิเศษในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมี

ส่วนช่วยในการตัดสินใจมาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญจพล เหล่าทา (2562 : 64) ได้

ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยใน ใน 

จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

สอดคล้องกับฤทัยรัตน์ จีนประดิษฐ (2562 : 51) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน  ผลิตภัณฑ์ 

(Product) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด 

 2. การศึกษาแนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการด า เนินงานของโรงพยาบาล 

ประกอบด้วย ด้านต้นทุน การด าเนินการจ้างงานภายนอกของโรงพยาบาล แสดงให้เห็นถึง การลงทุน

ที่มีประสิทธิภาพใน แง่ของต้นทุนค่าใช้จ่าย การลดจ านวนบุคลากร ช่วยให้องค์กรมีความ คล่องตัวใน

การใช้จ่าย โรงพยาบาล สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอรวดเร็วและทันเวลา การให้บริการมีความ

ต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีมาก  ยิ่งขึ้นและส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของการท างานของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ด้านการเงิน การจัดจ้าง  ศูนย์บริการตรวจ

วินิจฉัยโรคท าให้โรงพยาบาลสามารถลดขนาดลง แต่ความสามารถเท่าเดิม โดยองค์กรลดต้นทุน และ
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มีความยืดหยุ่น ด้านความเสี่ยง การจัดจ้างศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยการสร้างภาพเหมือนจริง 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ  การร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการกับโรง

พยาบา และระบบการท างานในลักษณะของการจัดจ้าง ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการสร้าง

ภาพเหมือนจริง ก าลังได้รับความนิยมสนใจในหมู่ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลขนาดเล็กจนไปถึง

โรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของนุชนาถ จันทราวุฒิกร (2558 : 

45) ได้ศึกษาเรื่องดัชนีวัดความพร้อมด้านการตลาดและกลยุทธ์โรงพยาบาลเอกชนไทยในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า การวัดความ พร้อมด้านการตลาดของโรงพยาบาล

เอกชนไทยในการเข้าสู่อาเซียน ควรที่จะพิจารณาใน 3 ประเด็น หลักคือ ระดับความความผูกพันและ

วิส ัยทัศน์ที ่ (ASEAN AGENDA) ความสามารถในการปรับตัวเพื ่อ  แข่งขันในภูม ิภาค (ASEAN 

Adaptiveness)และ จ านวนและรูปแบบของพันธมิตรในภูมิภาค (ASEAN Alliance) และสอดคล้อง

กับอภิชัย โตวณะบุตร (2554 : 48) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อ เพิ่มผลประกอบการใน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษา แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาล ABC กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 

พบว่า สาเหตุของปัญหายอดผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินลดลงเกิดจากท้ัง ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร

หลายประการ องค์กรควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อการแก้ไข ปัญหา คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร ควร

ใช้กลยุทธ์แบบเติบโต (Growth Strategy) ในลักษณะมุ่งด้าน ความเชี่ยวชาญ (Concentration-

Growth Strategy) โดยเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีอยู่แล้ว กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ควรใช้กลยุทธ์

แบบผสมระหว่างการสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นเฉพาะ  กลุ่ม (Focused Differentiation 

Strategy) เพ่ือสร้างความแตกต่างในการให้บริการ 

 3. การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประชาชื ่นอิมเมจจิ ้งเซ็นเตอร์ จ  า กัด 

ประกอบด้วย การตลาดความสัมพันธ์ การแข่งขันของธุรกิจผู้ให้บริการทางการแพทย์ นอกจากแข่งขัน 

กันด้านการรักษาแล้วยังแข่งขันกันที่การให้บริการ โดยบริษัทมีการประเมินคุณภาพการรักษาทั้งจาก 

องค์กรภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานและ มีความพร้อมที่จะ 

ให้บริการทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และงบประมาณ การตลาดเชิงบูรณาการให้มากขึ้นที่  

ประกอบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า ในสื่อต่างๆ 

การตลาดที ่ร ับผ ิดชอบต่อส ังคม บร ิษ ัทประชาช ื ่นอิมเมจจิ ้งเซ ็นเตอร ์ จ  า ก ัด เป ็นองค์กร

สาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรงในรูปของ การบริจาคเงินหรือ

วัตถุสิ่งของการตลาดภายใน บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด มีรูปแบบและกระบวนการที่มี

การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงจะต้องมีการสรา้ง

แรงจูงใจ กระตุ ้นให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง เพื ่อขับเคลื ่อนและน าพาองค์กรให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯท่ีตั้งไว้ 
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 4. ผลลัพธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ด้านการเรียนรู้และ

การเจริญเติบโต ผู้บริหารบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการ

จัดการบริการสุขภาพด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องการธ ารง

รักษาบุคลากรและการจัดการระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพัฒนา

บุคลากรเป็นกลไกส าคัญที ่ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อองค์กรซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา สุบงกฎ (2559 : 68) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาล 

เอกชนส่วนใหญ่เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายนอกคือ ผลก าไรของธุรกิจและส่วนแบ่งทาง

การตลาด และปัจจัยภายใน คือ การส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม การวางแผนงบประมาณ และความ

พึงพอใจของลูกค้าที ่มารับบริการ ปัจจัยสู ่ความส า เร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ 

โรงพยาบาลเอกชนไทยนั้นประกอบด้วย การพัฒนาระบบทรัพยากรในองค์กรให้เกิดความคุ้มค้าสูงสุด 

การมุ่งเน้นความแตกต่างทางการแข่งขันในธุรกิจ  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ 

 1. บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัดจะด าเนินอยู่ได้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของ 

บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯให้การบริการดีและเป็นเลิศกับลูกค้าจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดความ 

ศรัทธาและเกิดความประทับใจจนรู้สึกอยากกลับมาใช้ซ ้า เมื่อลูกค้ากลับมาใช้บริการซ ้าจะเป็นการ

เพิ ่มผลก าไรของบริษัทฯ ตามมา และเมื ่อลูกค้าเกิดความภักดีในการบริการจะส่งผลให้ผลการ

ด าเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพตาม 

 2. การมุ่งเน้นความแตกต่างทางการแข่งขันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจสถานให้บริการทางการมีการขยายตัวอย่างมาก บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้ง  

เซ็นเตอร์ จ ากัด ต้องหายุทธ์ศาสตร์ในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้

กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งทั้งในด้านการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ความรวดเร็วของการ

บริการ การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า 

 3. บุคลิกและคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ประกอบที่ควรมีเพื่อส่งเสริมให้องค์กรน าการบริหาร 

ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทประชาชื ่นอิมเมจจิ ้งเซ็นเตอร์ จ า กัด ต้อง

ประกอบด้วย กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ มุ่งแสวงหาโอกาส พัฒนาความรู้อยู่เสมอ และ  มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา 
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 4. ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศักยภาพ  

และความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจจึงเป็นส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินกิจการ 

ควบคู่กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจที่จะ

กลับมารับบริการซ ้า และท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป 

 5. ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศักยภาพ  

และความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจจึงเป็นส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินกิจการ

ควบคู่กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใ จที่จะ

กลับมารับบริการซ ้าและท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการต่อการบริการที่ดีจากบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐ

และ เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการและบริการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN และลดความสญูเปล่าทางธุรกิจ เพื่อลดขั้นตอน

การตรวจ CT. Whole abdomen with contrast media ของผูป้่วย

โรงพยาบาลพระรามเกา้ 

 
ศิริรักษ์ กาญจนดุล* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานของ
การตรวจ CT. Whole abdomen with contrast media ของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระรามเก้าอย่าง
ละเอียด 2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการท างานในส่วน CT. Whole abdomen with contrast 
media ให้ดีขึ้น 3) เพ่ือค้นหาแนวทางการท างานในส่วนของ CT. ให้ดีขึ้นเพ่ือลดการรอคอยต่าง ๆ ใน
การตรวจและลดความสูญเปล่าของขั้นตอนการท างานและลดต้นทุนในการท างานในแผนกเอกซเรย์
ของโรงพยาบาลพระรามเก้า 4) เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการท างานของรังสีแพทย์และขั้นตอนการ
ท างานของพนักงานแผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลพระรามเก้าในการให้บริการผู ้ป่วยในการตรวจ 
CT.SCAN 5)ศึกษากระบวนการในการท างานพบว่าขั้นตอนและวิธีกการท างานในส่วน CT. Whole 
abdomen with contrast media มีความซ ้าซ้อน ล่าช้า ท าให้ผู้ป่วยและแพทย์เจ้าของไข้ได้รับผล
ตรวจล่าช้าซึ่งมีผลต่อการรักษาผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้นจึงน าแนวคิดการผลิตแบบลีนเข้าม าปรับปรุง
กระบวนการท างาน ด้วยการใช้การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้านการรอคอย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ
น าแนวคิดลีน (Lean) อีซีอาร์เอส (ECRS) มาปรับปรุงเวลาของขั้นตอนการท างานให้เหมาะสมกับงาน
ด้านโรงพยาบาล  โดยการน าขั้นตอนล าดับการปฏิบัติงานการตรวจ  CT. Whole abdomen with 
contrast media ทั้งหมด 19 ขั้นตอนใชเวลารวมทั้งช่วงเวลาการตรวจแต่ละขั้นตอน(Process Time 
: PT) และเวลารอคอย (Delays Time : DT) 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: sirirak.kar@stu.nida.ac.th
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และเวลาทั ้งหมดตั ้งแต่ขั ้นตอนแรกจนถึงขั ้นตอนสุดท้าย  (Total Turnaround Time : TAT ) = 

(PT+DT) แต่ละขั้นตอนเฉลี่ยเวลารวมเท่ากับ 188 นาที (3 ชั่วโมง 8 นาที) มาวิเคราะห์และท าการ

ประเมินปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานลดบางขั้นตอนที่ไม่มีความส าคัญออกไปรวมขั้นตอนที่สามารถ

ท าพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันให้เกิดเวลารอน้อยที่สุดแต่ไม่ลดคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งทางด้าน

เทคนิคและวิชาชีพลงท าให้ขั้นตอนการท างานลดลงเหลื่อ 14 ขั้นตอนเฉลี่ยเวลารวมเท่ากับ 123 นาที 

(2 ชั่วโมง 3 นาที) เวลาลดลงเฉลี่ย 65 นาที (1 ชั่วโมง 5 นาที) สามารถส่งผลการตรวจให้แพทย์

เจ้าของไข้ได้เร็วขึ้นผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น 

 

ค าส าคัญ: แนวคิดแบบลีน,  ลีนในระบบโรงพยาบาล, แนวคิดอีซีอาร์เอส, การเขียน Value 

Stream Mapping (VSM), CT. Whole abdomen with contrast media 
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media ของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระรามเก้า 
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1. บทน า 
 คนทั่วโลกก าลังประสบปัญหาจากการเกิดโรคระบาดโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ

ไวรัส SARS-CoV-2 ท าใหเกิดความสูญเสียทั้งชิวิต ทรัพย์สิน รายได้ สภาพความเป็นอยู่ที่ดี คนรักหรือ

ครอบครัว ไร้ที่อยู่อาศัย แบบไม่ทันตั้งตัวหรือเกินก าลังในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้แม้ว่าในหลายๆ รัฐบาล

พยายามหาหนทางในการแก้ไขจนบางประเทศสามารถควบคุมการระบาดได้ดี  มีวัคซีนป้องกันสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้ชีวิตได้มีโอกาสในการด าเนินต่อไป และเริ่มกลับมาใช้ชีวิตภายใต้วิถีชีวิติแบบใหม่  แต่ยังมี

อีกหลายประเทศที่ก าลังพยายามอย่างหนักในการรับมือกับปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการระบาด

ของไวรัสโควิด 19 นี้  การระบาดของโควิด 19 องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น ภาวะการ

ระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) ผู้ติดเชื้อสะสม มากกว่า219 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 4.55 ล้าน  ทั่วโลก 

(ข้อมูลเดือน กันยายน  2564 ) ในการระบาดนี้คาดว่าจะมากกว่าในกรณีของการระบาด 3 ครั้งใหญ่ 

ได้แก่ โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ 2009 และโรคเมอร์  ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า  ธุรกิจหลายอย่างต้อง

ปรับตัวเพื่อให้สามรถด าเนินกิจการให้อยู่รอดหรือสามรถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายหรือ

พยายามท าก าไรในสถาณการณ์นี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้และสามรถกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

ในช่วงที่การระบาดและความรุนแรงของโรคสามารถควบคุมได้และลดลงปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้

ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นท าให้ธุรกิจด้านดูแลสุขภาพมีการขยายตัวอยางรวดเร็วแต่การ

ขยายตัวดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดทางเลือกกบผู ้บริโภค และการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการบริการสุขภาพ จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกค้ามากขึ้นเนื่องจากผลการด าเนินงานของ

องค์การร้อยละ 5 ที่เพ่ิมข้ึนจากลูกค้า จะส่งผลต่อการเพ่ิมผลก าไรมากกว่าร้อยละ 25 แต่หากลูกค้าที่

ไม่พอใจต่อการได้รับบริการ จะบอกกล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับกับบุคคลข้างเคียงอย่างน้อย 9 -10 

คน ส่วนลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจ จะบอกกล่าวต่อบุคคล้างเคียงเพียง 5 คนเท่านั้น เนื่องจากลูกค้า

มีทางเลือกในการได้รับบริการมากขึ้น ทั้งนี้จากผลการส ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้บริโภค

มากกว่าร้อยละ 50 ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตแทนการพบ

แพทย์ เพื่อลดต้นทุนและความเสียเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษา (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ

และธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2555)  

 โรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเทคโนโลยีการตรวจที่หลากหลายที่มีไว้

บริการแก่ผู ้ป่วยที ่ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ารับบริการ รวมถึงการตรวจด้วยเครื ่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน คือเครื่อง CT Scan 640 Slice ที่สามารถสร้างภาพ 640 ภาพ ต่อ

การหมุนของหลอดเอกซเรย์ 1 รอบ ที่ให้ความรวดเร็วในการตรวจ ไม่ต้องกลั้นใจนาน ให้ผลตรวจที่

ถูกต้องแม่นย าขึ้น สามารถตรวจค้นหาความผิดปกติได้ทั้งร่างการรวมถึงการตรวจหัวใจที่มีอัตราการ

เต้นสูง 140 bmp หรือเต้นผิดปกติได้ และลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับสูงนอกจากนี้ยังสามารถตรวจ
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ส่วนอื่นของร่างกาย อาทิเช่น สมอง ปอด ตับ ตับอ่อน กระดูก ข้อต่อ ล าไส้ใหญ่ เป็นต้น   โรงพยาบาล

พระรามเก้าให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ ่งในการจัดหาอุปกรณ์ที ่ทันสมัยเพื ่อที ่ว ่าแพทย์ของทาง

โรงพยาบาลทุกท่านสามารถน ามาประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างแม่นย า และรวดเร็ว  

แผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลพระรามเก้าให้บริการตรวจวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ (Medical 

Diagnostic Imaging) ด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความถูกต้องและแม่นย าสูง ด้วยระบบ

ภาพอิเล็คทรอนิคทั ้งระบบ (Picture Achieving Communication System : PACS) ที่สามารถ

ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  ปัจจุบันมีจากที่มีการ

ระบาดของโรค COVID 19 ที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้อย่างง่ายดาย ท าให้ผู้ที่เข้ารับทั้งเป็น

ผู้ป่วย  ญาติ  หรือบุคคลที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไปล้วนแต่มีความต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงต่าง ๆให้มากที่สุด แต่ขั้นตอนในการท างานข้อมูลใน

การรักษาหรือการส่งต่อในแต่ละจุดของงานด้านรังสีวินิจฉัยต้องแม่นย า ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้การ

ท างานของรังสีแพทย์  นักรังสีเทคนิค ผู้ช่วยรังสีแพทย์  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนข้อมูลหลายจุดใน

การประสานงานส่งต่อข้อมูล ขั้นตอนการท างานบางอย่างใช้การเขียนส่งเวรด้วยกระดาษมากมายโดย

ข้อมูลในกระดาษนั้นบางครั้งเป็นเพียงการบันทึกช่วยจ าแต่ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์

ต่อการรักษาได้เลยและยังใช้เวลามากมายในการท างานด้วย  การท างานขั้นตอนมีความยุ่งยากและ

วิธีการท างานไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้องผู้รับบริการได้ไม่ดีพอท าให้เกิดการรอคอยในแต่

ละขั้นตอนนานเกินความจ าเป็น เพื่อให้ขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดบางช่วงหรือลด

ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกเพื่อการตรวจทางรังสีวินิจฉัยให้รวดเร็วขึ้น  ก าจัดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ออกไปท าให้งานมีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น  ลดการรอ

คอย  และพนักงานมีเวลาในการดูแลผู้รับบริการมากขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นในการบริการด้าน

งานรังสีวินิจฉัยโดยเฉพาะการตรวจ CT. Whole abdomen with contrast media ที่ผู้ป่วยต้องใช้

เวลานานในการท าแต่ละขั้นตอนกว่าจะเสร็จสิ้นทั้งที่เครื่องมือมีความเร็วในการท างานแต่รวมเวลาใน

กระบวนการตรวจแล้วเฉลี่ยอยู่ที่  3  ชั่วโมงซึ่งท าให้การรายงานผลการตรวจให้แพทย์เจ้าของไข้และ

ผู ้ป่วยได้ร ับการรักาล่าช้าส าหรับการบริการด้วยเครื ่องเอกซเรย์ความเร็วสูงและบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนที่ผู้เข้ารับบริการมีความคาดหวังเรื ่องความรวดเร็วในการบริการจึงต้องการน า

แนวคิดการท างานแบบ LEAN ซึ่งเป็นการพิจรณาคุณค่าในการด าเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการและก าจัดขั้นตอนการท างานที่สูญเปล่าออกไปจากกระบวนการท างาน ท าให้

สามารถลดเวลา  ลดขั้นตอนและลดต้นทุนการผลิตท าให้ผู้เข้ารับบริการพอใจและกลับมารับบริการที่

โรงพยาบาลพระรามเก้าซ ้าเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจของโรงพยาบาลพระรามเก้า  LEAN จึงเป็น

แนวคิดส าคัญในการค้นหาหรือก าหนดความสูญเสีย (Waste) ลดหรือขจัดความสูญเสียให้หมดไปหรือ
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ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบและเกิดการไหล (Flow) ของงาน

อย่างราบรื่นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า (Value) ให้กับผู้ใช้บริการ โดยอยู่บนพ้ืนฐานตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด มาตรฐานด้านวิชาชีพไม่ลดลงมีประโชน์ต่อการท างานและมีคุณค่าต่อองค์การ

ผ่านการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับ

ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม  

 ดังนั้นการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้จึงวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนงานท างานที่สอดคล้องกับ CT. 

Whole abdomen with contrast media ทั้งหมดเพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นและ

สามารถน าหลักการในครั้งนี้มาเพ่ือปรับขั้นตอนของการตรวจทางด้านรังสีอ่ืน ๆ ให้ดีขึ้นทุกด้านต่อไป

ในอนาคต 

 

2. วัตถปุระสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานของการตรวจ CT. Whole abdomen with 

contrast media ของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระรามเก้าอย่างละเอียด 

 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการท างานในส่วน CT. Whole abdomen with contrast 

media ให้ดีขึ้น  

 3. เพ่ือค้นหาแนวทางการท างานในส่วนของ CT.ให้ดีขึ้นเพ่ือลดการรอคอยต่าง ๆลดความสูญ

เปล่าของขั้นตอนการท างานและลดต้นทุนในการท างานในแผนกเอกซเรย์ของโรงพยาบาลพระรามเก้า 

 4. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการท างานของรังสีแพทย์และขั้นตอนการท างานของพนักงาน

แผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลพระรามเก้าในการให้บริการผู้ป่วยในการตรวจ CT.SCAN 

 

3. ประเด็นค าถามการศึกษา 
 1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลในแผนกเอกซเรย์ที่แตกต่างกันรังสีแพทย์  นักรังสีเทคนิค  ผู้ช่วย

รังสีแพทย์เจ้าหน้าที่สนับสนุน มีผลต่อการจัดการแบบลีนหรือไม่ 

 2. แนวคิดลีนในการท างานจะสามารถช่วยลดลดความสูญเปล่าทางธุรกิจและลดขั้นตอนการ

ท างานได้จริงหรือไม่  

 3. การท างานโดยอาศัยแนวคิดลีน จะสามารถช่วยลดการรอผลตรวจด้านรังสีวินิจฉัยส าหรับ

ผู้ป่วยและแพทย์เจ้าของไข้ในโรงพยาบาลพระรามเก้าได้หรือไม่ 
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4. กรอบแนวคิดการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษา ประสิทธิผลของการได้รับผลการตรวจที่ดีใน 3 ด้าน 

คือ การลดระยะเวลา การลดความสูญเปล่าของขั้นตอนการท างาน และ การเพิ่มความพึงพอใจ

ผู้รับบริการ  ผู้วิจัยยังสนใจศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรแผนกเอกซเรย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การตรวจผู้ป่วยท า CT. Whole abdomen เพื่อสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นโดยสรุป

เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ 

 

 

 

 

 

5. ทฤษฏีและทบทวนวรรณกรรม 
 5.1 แนวคิด Lean 

ลีน (Lean)แปลว่าผอมหรือบางจึงมีการน ามาใช้กับธุรกิจหรือองค์การในลักษณะของการ

ก าจัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป  ลีน (Lean)จึงมีความหมายว่า แนวคิดในการบริหาร

จัดการการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดขั้นตอนการท างานโดยมุ่งเน้นการขจัดความ

สูญเปล่า (waste) ที่ไม่จ าเป็น และปรับปรุงการไหล (flow) ของกระบวนการ เพ่ือส่งมอบคุณค่าที่ตรง

ต่อความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทันท่วงทีลีน (Lean) 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

เพศ -อายุ - สายงาน - ประเภทของงาน- ประสบการณ์การท างาน 

การจัดการแบบลีนในขั้นตอนการตรวจ CT. Whole 

abdomen with contrast 

1. การระบุคุณค่า  

2. การสร้างกระแสคุณค่า  

3. กิจกรรมที่มีคุณค่าด าเนินไปอย่าง ต่อเนื่อง  

4. การกระท าที ่สอดคล้องกบความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ (ระบบดึง) 

5. การเพ่ิมคุณค่าให้กิจกรรม 

ประสิทธิผลของการตรวจ  CT. Whole 

abdomen with contrast 

1.การลดระยะเวลาการตรวจและผลอ่าน 

2. การก าจัดความสูญเปล่า 

       -ขั้นตอนที่มากเกินไป 

       -การกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วย

และแพทย์ผู้ส่งตรวจ 
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เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยสร้างศักยภาพที่เป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมี

เป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการท างาน ตัวอย่างเช่น จะท าอย่างไรให้กระบวนการท างาน

ทั้งหมดในด้านการผลิตปราศจากความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวกการท างาน

นั้นๆ เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท้วงทีและที่ส าคัญเป็นการเพ่ิม

ศักยภาพให้เหนือคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน (วรธิดา รัตนโค้น, 2559)   

ลีนในระบบโรงพยาบาล (Lean in hospital) หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ให้บริการ รวมถึง กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือของลีน 

โดยให้ความส าคัญกับ คุณค่าที่ผู้ป่วยต้องการ ด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ใช้เวลาและต้นทุนต่าง ๆ ต ่า ลง

และลดความสูญเปล่าในขั้นตอน ต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด 

แนวคิดส าคัญ 5 ประการ ในการจัดการแบบ Lean  

 1. ระบุคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ( Identify Customer Value) ระบุคุณค่าที่ต้องส่งมอบให้

ลูกค้าในมุมมองของลูกค้าทั้งลูกค้าภายนอก(ผู้ป่วย)และลูกค้าภายใน (ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 2. สายธารของขั้นตอนที่มีคุณค่า (Value Stream) เป็นกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุตาม

เป้าหมายของคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการ (Customer Value)  

 3. ขัน้ตอนที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) เป็นขั้นตอนที่น าเอาเครื่องมือของ

ลีน (Lean tools) มาปรับใชใช้ในแต่ละขั้นตอน ท าให้การไหลของงานแต่ละขั้นตอน เกิดการสร้าง

คุณค่าเพ่ิมข้ึนและเป็นไปอย่างราบรื่น 

 4. ระบบดึง (Pull System) ระบบดึง (Pull System) หมายถงึ ระบบที่จะส่งมอบสินค้าหรือ

บริการก็ต่อเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ตาม ปริมาณที่ลูกค้าต้องการ และทันเวลาพอดีตามที่ลูกค้า

ก าหนด (Just-in-time) มีความหมายตรงกันข้ามกับ ระบบผลัก (Push System) ที่เน้นความต้องการ

ของผู้ผลิต 

 5. การมุ่งส่งความสมบูรณ์ แบบ (Perfection) เป็นการพัฒนาคุณภาพของทุกกระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ไม่มีขั้นตอนใดที่สมบูรณ์แบบที่สุด” จึงต้องมีการตรวจสอบและ

ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ใหดีขึ้นอยู่เสมอ 
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 ขั้นตอน 6 ประการเพื่อเขียน VSM 
 1. เลือกเรื่องท่ีต้องการพัฒนาแบบ Lean  
      ให้เลือกเรื่องแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล มุ่งเน้นเรื่องที่ช่วย
แก้ปัญหา (Pain point) และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้ามากที่สุดก่อน ลูกค้าที่ต้องให้
ความส าคัญแบ่งเป็น 2 ประเภท 
      • ลูกค้าภายใน หน่วยบริการที่มีความเก่ียวข้องหรือมีงานที่ต่อเนื่องกัน  
      • ลูกค้าภายนอกในกรณีของโรงพยาบาล คือ ผู้ป่วยญาติผู้ป่วย 
 2. เขียนขั้นตอนการท างานในปัจจุบัน  
      โดยเริ่มจากการแบ่งขั้นตอนการท างานเป็นระบบใหญ่ก่อน เช่น ลงทะเบียน เข้าตรวจ 
จ่ายเงิน เป็นต้น แล้ว จ าแนกแต่ละระบบออกมาเป็นขั้นตอนโดยละเอียด 
 3. เก็บข้อมูลด้านเวลา ของการท างานในแต่ละขั้นตอน 
      • PT (Process Time) เวลาที่ใชในการทา งาน ในแต่ละขั้นตอน  
      • DT (Delays Time) เวลาที่ใช้รอคอยระหว่างข้ันตอน 
      • TAT (Total Turnaround Time) มีค่าเท่ากับ PT + DT นับตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนสิ้นสุด 
 4. ค านวณประสิทธิภาพในการท างานในแต่ละข้ันตอน 
      • FTQ (First Time Quality): โอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานให้ได้คุณภาพถูกต้อง
ครบถ้วนในครั้งแรกที่ลงมือท างานค านวณจากค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการสุ่มตรวจทั้งหมด (หน่วย
เป็น เปอร์เซ็นต์)  
      • Total FTQ: คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งVSM (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์) 
       • % Value Added มูลค่าเพิ่มของลูกค้าที่ได้รับ ค านวณจากสูตร:% Value Added = 
PT ของขั้นตอนที่มีคุณค่า / TAT 
 5. รวบรวมข้อมูลที่ได้และเขียนออกมาในรูปแบบของ VSM เพ่ือสื่อสารกับทีม 

= ขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยระบุว่าใคร ท า อะไร ที่ไหน (กรณีเปลี่ยนสถานที่)  รวมถึงPT และ
   FTQ 

= บอกทิศทางการไหลของข้อมูล 
 
=   ระบุสัญลักษณ์นี้เมื่อมีคิวรอคอยในระหว่างข้ันตอน 
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รูปที่ 1 ตัวอย่าง VSM  ที่ระบุรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ 

 6. วิเคราะห์ว่าขั้นตอนใดที่เป็นคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ (Customer Value) 

      • เป็นขั้นตอนท่ีลูกค้าต้องการลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินและให้เวลา เช่น พบแพทย์ 

       • เป็นขั ้นตอนที่ผู ้ให้บริการจ าเป็นต้องท า เพราะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น ส่ง 

investigate  

      • เป็นขั้นตอนที่ต้องท าให้ถูกต้องตั้งแต่แรก มีผลกระทบต่อลูกค้าถ้าไม่ได้ท าตอนนี้เช่น 

การ ตรวจสอบสิทธิ์ การรักษาให้ถูกต้อง 

 7. ก าหนดสีในแต่ละขั้นตอนตามคุณค่าท่ีวิเคราะห์ได้ 

                    สีเขียว  เมื่อเป็นขั้นตอนซึ่งมีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ 

 

                    สีเหลือง เมื่อเป็นขั้นตอนซึ่งไม่มีคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการ แต่จ าเป็นต้องท า 

                     

                    สีแดง เมื่อเป็นนขั้นตอนไม่มีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและไม่มีความจ าเป็นต้องท าหรือ

เป็นความสูญเปล่า 

 ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 Wastes หรือ MUDA) 

 1. Defects คือ งานเสียหรือการท างานที่ผิดพลาด ส่งผลให้ต้องวนกลับมาท าใหม่ เช่น ภาพ

เอกซเรย์ ไม่ชัด คีย์ชื่อผู้ป่วยผิด ข้อมูลไม่ครบถ้วน รับค าสั่งผิดพลาด คนไข้ไม่ให้ความร่วมมือ 

 2. Over Production คือ การท างานเกินความต้องการของลูกค้า เช่น การท าส าเนาเอกสาร

จ านวนมากโดยไม่จ าเป็น การสอบถามข้อมูลอาการ โรคประจ าตัว รายละเอียดใหม่ทุกครั้ง 
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 3. Waiting คือ คิวหรือการรอคอยทุกประเภท เช่นรอผลเลือด รอห้องตรวจว่าง รอคิวพบ

แพทย ์

 4. Not using staff talentคือ การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ เช่น การให้

พยาบาลท างานเอกสารบันทึกข้อมูลเวชระเบียน ให้พนักงานธุรการตรวจสอบค าสั่งแพทย์ 

 5. Transportation คือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือวัสดุ อุปกรณ์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเช่น 

แผนก เอกซเรย์ไปเจาะเลือดที่ห้องฉุกเฉินเป็นต้น 

 6. Inventory คือ การมีสินค้าหรือวัสดุคงคลังเกินความจ าเป็นต่อการใช้งาน ส่งผลให้ของที่

เก็บไว้ เสื่อมคุณภาพลงและสิ้นเปลืองพ้ืนที่จัดเก็บ 

 7. Motion คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเดินไปเบิกของจากแผนก

หนึ่งไปยังแผนกหนึ่งทุกครั้งที่ต้องใช้งาน 

 8. Excessive Process คือ ขั ้นตอนบริการที ่มีมากเกินความจ าเป็น เช่น รับนัดหมาย 

ตรวจสอบนัดหมาย บันทึกข้อมูลลงในสมุด บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

 5.2 การลดความสูญเปล่าด้วยหลัก ECRS 

 ประเสริฐ อัครประถมพงษ์ (2552) หลักการ ECRS เป็นหลักการง่าย ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการ 

เริ่มต้นลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงสภาพปัจจุบันให้เข้า

สู่สภาพที่ควรจะเป็นการสร้างงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 

 1. การก าจัด (Eliminate) 

 2. การรวมกัน (Combine) 

 3. การจัดใหม่ (Rearrange) 

 4. การท าให้ง่าย (Simplify) 

 การลดลดความสูญเปล่าในการผลิตเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะความสูญเปล่าดังกล่าว ท าให้้ต้นทุน

ของสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ถ้าสามารถลดความสูญเปล่าลงได้ผลลัพธ์ที่ได้จากต้นทุนลดลง คือมี

ความสามารถ ในการแข่งขันกับคู่แข่งสูงขึ้น โดยแนวทางการลด MUDA ลงสามารถท าได้โดยใช้

หลักการ ECRS ดังนี้ 

 1 .การก าจัด (Eliminate)หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบันและท าการก าจัดความ

สูญเปล่าทั้ง 8 ประการ ที่พบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่

เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น การท างานที่ไม่เกิดประโยชน์  กระบวนการที่มากเกินความจ าเป็น การเก็บ

สินค้าท่ีมากเกินไป การขนส่งที่มากเกินไป การใช้คนไม่คุ้มค่า และของเสีย 

 2 .การรวมกัน (Combine) สามารถลดการท างานที่ไม่จ าเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่า

สามารถรวมข้ันตอนการท างานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยท า 5 ขั้นตอนก็รวมบางข้ันตอนเข้า 
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ด้วยกันท าให้ขั้นตอนที่ต้องท าลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถท าได้เ ร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ 

ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมข้ันตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว่างข้ันตอนก็จะลดลง 

 3. การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที ่ไม่ 

จ าเป็นหรือ การรอคอย เช่นในกระบวนการผลิตหากท าการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยท าขั้นตอนที่ 3 

ก่อน 2 จะท าให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็นต้น 

 4 .การท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดย 

อาจจะออกแบบจิ๊ก (Jig) หรือ Fixture เข้าช่วยในการท างานเพื่อให้การท างานสะดวกและแม่นย ามาก

ขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียลงได้ จึงเป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นและลดการท างานที่ไม่จ าเป็น 

 ส าหรับส่วนของงานสนับสนุนหมายถึงหน่วยงานที ่ไม่ได้มีความเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ 

กระบวนการผลิต แต่ช่วยสนับสนุนการผลิต โดยงานหลักของส่วนสนับสนุนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน 

ด้านเอกสาร และข้อมูลเป็นหลัก เพราะจะต้องมีการจัดท าเอกสารหรือการบันทึกต่าง ๆ มากมาย เพ่ือ 

เก็บเป็นข้อมูลในการสอบกลับได้ และเพื่อประโยชน์ในการท างาน ดังนั้นควรท าการลดปริมาณ 

เอกสาร ก าจัดเอกสารขยะที่ไม่มีความจ าเป็นออกไป ซึ่งสามารถใช้หลักการ ECRS นี้ในการลดเอกสาร 

ที่ไม่จ าเป็นลงได้กล่าวคือ 

 1. การก าจัด (Eliminate)หมายถึง การก าจัดเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกไปนั่นเองหากลอง 

พิจารณาเอกสารต่าง ๆ รอบตัวเอกสารบางอย่างอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีก็เป็นได้ เราสามารถ 

ก าจัดออกไปได้เลย 

 2. การรวมกัน (Combine) คือ การรวมเอาเอกสารจากหลาย ๆ แผ่นมาไว้ในแผ่นเดียวกันได้ 

ซึ่งจะท าให้สะดวกส าหรับการวิเคราะห์และลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บลง 

 3. การจัดใหม่ (Rearrange) บางครั้งเอกสารที่ใช้อยู่อาจมีความซ ้าซ้อนกัน จึงควรมีการ 

จัดเรียงเอกสารใหม่ เพ่ือลดความซ ้าซ้อนและความยุ่งยากในงานเอกสารบางรายการลงไป 

 4. การท าให้ง่าย (Simplify)หมายถึง การจัดรูปแบบของเอกสารให้เข้าใจง่ายและสะดวก

เหมาะสมกับการใช้งาน 

 จากแนวคิดดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดลีนกับกระบวนการ 

ท างานของแผนกเอกซเรย์ในเรื่องล าดับขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ CT. Whole 

abdomen with contrast โดยน าแนวคิดล ีนในเร ื ่องการลดความสูญเปล ่า มาใช ้ ปร ับปรุง

กระบวนการโดยใช้หลักการ ECRS ดังนี้ 

 E-Eliminating การก าจัดขั้นตอนที่ไม่มีความส าคัญ ไม่จ าเป็นต่อผู้ป่วย 

 C-Combining การรวมบางกิจกรรมหรือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกันท าพร้อม ๆ กัน 
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 R-Rearranging การล าดับขั้นตอนใหม่ให้สามารถไหลลื่นในการตรวจผู้ป่วยไม่ต้องกลับไป

กลับมา เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินเอกสารหลายรอบ 

  S-Simplifying การปรับปรุงใหม่ให้ง่ายขึ้นเช่นการเบิกยาใน1การตรวจต่อ 1 ครั้งเปลี่ยนเป็น

การจัดท าFloor stock ไว้ที่แผนกเอกซเรย์โดยตรงและมีการควบคุมตามมาตรฐาน 

5.3 โครงสร้างของลีน ในโรงพยาบาล 

 โครงสร้างของลีน คือ แนวคิดและเครื่องมือที่ท าให้เกิดโรงพยาบาลที่ลีน (Lean Hospital) 

โดยน าเสนอใน รูปแบบของ บ้านของลีน (Lean House) ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปบ้านของลีน แสดงโครงสร้างส าคัญในการท าลีน 

 1. ฐานส่วนล่างของบ้าน การก าจัดความสูญเปล่า (Eliminate Waste) 

 ลีนเป็นแนวคิดท่ีปฏิเสธความสูญเปล่า (Waste)การพัฒนากระบวนการท างานด้วยลีนจึงต้อง

มุ่งเน้นที่การก าจัดความสูญเปล่าให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกขั้นตอนนี้จึงเปรียบ

ได้กับรากฐานที่ ส าคัญที่สุดของบ้าน ซึ่งองค์ประกอบอื่นของบ้านจะคงอยู่ไม่ได้เลย หากไม่ได้จดัการ

ส่วนนี้ให้ดีเสียก่อน 

 2. ส่วนพื้นของบ้าน Standardized Work, 5 ส., และ Kaizen  

 เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่สม ่าเสมอ(Stability) เป็นรากฐานส าคัญอันดับถัดมา ส่วนน

นี ้จะเน้นการ สร้างมาตรฐานการท างานที ่ด ีเพื ่อช่วยป้องกันโอกาสเกิดความสูญเปล่า ไม่ว่า

ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นใครก็ สามารถท างานนี้ได้อย่างถูกต้องสม ่าเสมอและมีคุณภาพ ท าให้กระบวนการ

ท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 



การประยกุต์ใช้แนวคิด LEAN และลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ เพือ่ลดขั้นตอนการตรวจ CT. Whole abdomen with contrast 
media ของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระรามเก้า 
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 มาตรฐานงาน (Standardized Work) คือ กระบวนการการสร้างมาตรฐานการท างานให้กับ

กระบวนผลิต หรือให้บริการ งานมาตรฐานจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาการท างานที่เหมาะสม

รวมถึงมีล าดับขั้นตอนที่ แน่นอนและชัดเจน สะดวกต่อการพฒันาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 

 5 ส.ได้แก่  

  1. สะสาง แยกสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกไป ให้หลือเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้งานจริง ๆ และ

ก าหนดเป็น มาตรฐานให้ชัดเจนว่า อะไรควรทิ้งอะไรไม่ควรทิ้ง เมื่อน ามาใช้กับแนวคิดลีน สะสาง จะ

หมายถึง การก าจัดความสูญเปล่า ทั้งในแง่ทางกายภาพและขั้นตอนส่วนเกิน  

  2. สะดวก ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงหรือหยิบใช้ ตามหลักการ “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็

งามตา” โดยอาจใช้การบริหารด้วยหลักการมองเห็น (Visual management) เพ่ือสื่อความหมายด้วย

การใช้สีหรือ สัญลักษณ์ท่ีง่ายต่อการสังเกตและแปลความหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงการ

วางผังพื้นที่ การท างาน (Workplace Layout) เพื่อลดระยะทางเคลื่อนที่และลดการเคลื่อนไหวที่ไม่

จ าเป็น  

  3. สะอาด ท าให้ส ิ ่งของสะอาดหมดจด ตรวจสอบความผิดปกติต ่าง ๆ และ

เตรียมพร้อมเครื่องมือให้ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  

  4. สร้างมาตรฐาน ฝึกฝนและพัฒนาคนให้รักษาสภาพที่ดีให้ได้อย่ างต่อเนื่องเป็น

มาตรฐาน และ พัฒนามาตรฐานนั้นให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

  5. สร้างนิสัย: ฝึกฝนวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ท าได้อย่างต่อเนื่องจนติดตัวเป็นนิสัยใน

ที่สุด ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “ท าให้ดีขึ้น” โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาระบบให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) แนวคิดส าคัญของไคเซ็นมี

อยู่ 3 ประการได้แก่ เลิก - ลด -เปลี่ยน กล่าวคือเลิกหรือลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลง

หรือพลิกแพลงวิธีการท างาน ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในความเป็นจริง    

 3. เสาหลักที่หนึ่ง ท าให้ระบบเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่อง แนวคิดเครื่องมือ: Just in Time, Pull 

system, Kanban, Continuous flow, Takt Time เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับปรุงการไหล (flow) ของ

ระบบให้อยู่ในสภาวะที่ลื่นไหลต่อเนื่อง ระบบทันเวลาพอดี (Just in Time หรือ JIT) เป็นระบบการส่ง

มอบสินค้าหรือบริการ เมื่อลูกค้าแสดงความ ต้องการ โดยจะผลิตตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการ และ

ผลิตได้ทันเวลาพอดีท าให้ไม่เกิดของเหลือหรือของ ส่วนเกินในระบบ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถ

ตอบสนองต่อความคาดหวังได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า องค์ประกอบของ JIT ได้แก่ 

 • การควบคุมวัสดุคงคลังให้เหลือที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์ (Zero inventory) 

 • ลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการ (Zero lead time) หมายเหตุ: Lead Time หมายถึง

ระยะเวลานับ ตั้งแต่ลูกค้าสั่งสินค้าจนกระทั่งได้รับสินคา 
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 • ก าจัดของเสียที่เกิดข้ึนจากการผลิตสินค้าหรือบริการ(Zero failures) 

 • ขจดัความสูญเปล่าในการผลิตสินค้าหรือบริการ (Eliminate 8 Types of Waste) 

 ระบบดึง (Pull System) คือ ระบบที่ใช้แนวคิดแบบ JIT ในการกระบวนการส่งมอบงานหรือ

บริการ โดยจะ ส่งงานให้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานถัดไปพร้อมแล้ว หรือมีความต้องการจากลูกค้าเท่านั้น 

 คัมบัง (Kanban) ภาษาญี่ปุ ่นแปลว่า “ป้ายแสดง” ในอุตสาหกรรมการผลิต คัมบังเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ใช้ใน การสื่อสารของการผลิตแบบระบบดึง (Pull system) มีหน้าที่ส่งสัญญาณ

แบบยอ้นกลบัจากสถานีปลายน ้า (Downstream) ไปยังสถานีต้นน ้า (Upstream) เพื่อสั่งให้มีการส่ง

วัตถุดิบหรือผลิตสินค้าตามค าสั่ง ภายใน บัตรจะระบุรายละเอียดวัตถุดิบหรือสินค้าและปริมาณที่

ต้องการคัมบังในปัจจุบันอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบ ของบัตร แต่ต้องมีการสื่อสารความหมายที่ชัดเจนให้

เข้าใจตรงกัน เช่น การใช้สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ 

 (Visual Sign) ก าหนดจุด Safety Stockของสินค้าโดยใช้สติ๊กเกอร์สีแดงแปะไว้ที่พื้นของชั้น

วางสินค้าหาก สินค้าถูกน า ออกไปใช้จนนสติ๊กเกอร์บนพื้นปรากฏขึ้นให้เห็น แปลว่าให้สั่งผลิตสินค้า

ตัวนี้เพิ่มได้แล้ว เป็นต้น 

 การไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous flow)คือ การจัดการให้กระบวนการให้บริการที่มีคุณค่า

ให้สามารถ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหรือติดขัดล่าช้าเป็นคอขวด 

 การไหลแบบชิ ้นเดียว (One-Piece Flow) หมายถึงการผลิตแบบไหลไปทีละชิ ้น ใน 1 

ช่วงเวลา มีความหมาย ตรงกันข้ามกับการผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) ในกรณีของการ

บริการในโรงพยาบาลการไหลแบบ ชิ้นเดียวจะหมายถึงการดูแลผู้ป่วย 1คน ต่อ 1จุดบริการใน

ช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการส่งต่อผู้ป่วยจากจุด บริการหนึ่งไปยังอีกจุดบริการหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องจน

ไม่เกิดการรอคอยแนวคิดแบบการไหลแบบชิ้นเดียว มีข้อดีดังนี้ 

  1. ระบบการไหลแบบชิ้นเดียวจะเผยใหเห็นถึงขอ้ผิดพลาดหรือความสูญเปล่าได้ดีขึ้น 

  2. ยืดหยุ่นต่อการปรับแต่งเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

  3. ลดปริมาณงานที่ท าอยู่ในแต่ละขั้นตอน ท าให้มีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนมากขึ้น 

  4. ง่ายต่อการคาดการณ์และตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปในแต่ละขั้นตอน 

 Takt Time คือ จังหวะที่เหมาะสมของการท างาน 1 งาน ที่สอดคล้องกับจังหวะเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

 4. เสาหลักที่สอง รักษาคุณภาพงานบริการ แนวคิด/เครื่องมือ: JIDOKA, Visual Control, 

Poka-Yoke, Andon เป็นส่วนที่ใช้ในการประกันคุณภาพของงานบริการ ให้เกิดความถูกต้อง ลด

โอกาสที่จะเกิดความสูญเปล่า JIDOKA หรือ Autonomationเป็นระบบควบคุมคุณภาพในขั้นตอน

การท างาน เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือ
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ป้องกันงานที่มีความผิดพลาด ไม่ให้หลุดไป ยังกระบวนการถัดไป เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ

ตามแนวคิด JIDOKA ได้แก่ 

  1. อันด้ง (Andon): ภาษาญี่ปุ ่นแล้ว แปลว่า ดวงไฟ เป็นการใช้สัญลักษณ์หรือ

เครื่องมือแสดง สถานะการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ หรือเป็นสัญญาณให้รู้ว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น

เพ่ือให้ ผู้รับผิดชอบรีบจัดการแก้ไข 

  2. โพคาโยเกะ (Poka-Yoke): เป็นระบบที่ช่วยป้องกนัความผิดพลาดที่เกิดจาก

ความพล้งเผลอของ ผู้ปฏิบัติงาน (รวมถึงความผิดพลาดจากตัวระบบเองด้วย) เช่น หัวปลั๊กท่ีออกแบบ

มาให้เสียบเข้ากับเต้าเสียบได้แค่รูปแบบเดียว ท าให้ผู้ใช้งานไม่มีโอกาสเสียบผิด เป็นต้น 

  3. การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control): หมายถึง การใช้ประโยชน์จากการ

มองเห็น ผ่านแสง สี รูปกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ รูปร่าง และขนาด เป็นต้น เพื่อควบคุมการท างาน

หรือการบริหาร จัดการเช่น การใช้ไฟบอกสถานะของที่จอดรถในห้าง หากไฟเป็นสีเขียว แสดงว่ามี

ช่องว่างให้จอด หรือการใช้สัญญาณสีเหลืองเพ่ือเตือนจุด Safety Stock ในระบบคลังสินค้า เป็นต้น 

  4. ส่วนหลังคา Lean Hospital  บรรลุผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้ทุก ๆ 

กระบวนการในการท างานในโรงพยาบาลปราศจากความ สูญเปล่าและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 5.4 ประโยชน์ของ Lean 

 1. การน าแนวทางของลีนไปใช้ในกระบüนการท างานใดๆ ประโยชน์ที่ได้จะครอบคลุมใน

ทุกๆ กระบวนการท างาน ท าให้เห็นว่าผลจากการปรับปรุงตามแนวคิดของลีนจะเป็นการปรับปรุงทั้ง 

องค์กร โดยผลที่เกิดจากแนวคิดลีน (T. Melton, 2005) มีดังนี้ 

      - สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วมากข้ึน 

      - ลดจ านวนวัตถุดิบที่ต้องเก็บเพื่อท าการผลิต  

      - พัฒนาการจัดการองค์ความรู้  

 2. กระบวนการผลิตมีความเสถียร เป็นมาตรฐาน 

 3. ส าหรับผลดีที่เกิดจากการปรับปรุงตามแนวคิดของลีนในส่วนนของกระบวนการผลิต มีดังนี้  

      - ลดจ านวนกิจกรรมการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า 

      - ลดเวลาของกระบวนการผลิต 

      - ลดการท างานซ ้า อาทิ งานแก้ไข งานซ่อม เป็นต้น 

      - ลดต้นทุนการผลิต  

 4. เพิ่มความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน หน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัตให้แก่ 

พนักงาน  
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 5. ลดจ านวนวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบในคลัง และวัตถุดิบระหว่างกระบวนการ 

 

6. วิธีวิจัย 
 6.1 รูปแบบของการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยในบทนี้ผู ้วิจัยได้เข้าไปศึกษากระบวนการท างนของตรวจ CT. Whole 
Abdomen with contrast media ของแผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลพระรามเก้าซึ่งพบขั้นตอนก าร
ท างนบางข้ันตอนยังมีความซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิค
แบบลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานนของโดยมีรายละเอียดโดยการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดย เป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุง 
ผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เน้นก ารประยุกต์ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมากการมุ่งสร้างความรู้(Body of Knowledge) ของ
ศาสตร์นั้นๆ (วีระยุทธ์ช าตะกาญจน์ , 2558) อีกทั้งผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนการ
ปรับปรุง (Pre Lean) และหลังก ารปรับปรุง (Post Lean) โดยใช้สถิติอนุมาน ( Inference Statistics 
) ซึ่งศึกษาข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ แล้วน ามาสรุปผลโดยหลัก
ความน่าจะเป็น 

6.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ รังสีแพทย์  นักรังสีเทคนิค  พยาบาล  เจ้าหน้าที่สนับสนุน และผู้ป่วยที่เข้ารับ

การตรวจ  CT. Whole abdomen with contrast ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยเก็บข้อมูลจาก
ขั้นตอนการท างานในแต่ล่ะข้ันตอนของการตรวจ 

CT. SCAN (ซีที สแกน หรือ Computerized Tomography Scan) คือ เป็นการตรวจหา
ความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยรังสีเอกซ์โดยการ ฉายรังสี เอกซ์ผ่านอวัยวะทีต้องการ
ตรวจ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสร้างภาพ โดยวิธีการนี้จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูง 

การตรวจ CT. Whole Abdomen with contrast media คือ การตรวจความผิดปกติใน
ช่องท้องทั้งหมด CT Upper abdomen คือ การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบน อันได้แก่ ตับ
อ่อน ม้าม ทางเดินน ้าดี กระเพาะอาหาร CT Lower abdomen คือ การตรวจความผิดปกติในช่อง
ท้องส่วนล่าง อันได้แก่ ล าไส้ส่วนล่าง ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 

มีข้อบ่งชี้ ของการตรวจ ดังนี้ 
1. ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งต าแหน่งและขนาดของเนื้องอก 
2. ตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน ้าเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง 
3. ตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน 
4. ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น 
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5. ตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด และการอักเสบ 
เป็นต้น 

ก่อนรับการตรวจ CT scan ผู้ป่วยจะได้รับการแนะน าให้เตรียมตัว ดังนี้ 
1. งดอาหารอย่างน้อย 4 -6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ(ดื่มน ้าเปล่าได้) 
2 .ลงชื่อในใบยินยอมให้แพทย์ท าการตรวจและฉีดสารทึบรังสี 

  3. ในผู้ป่วยเด็กทีไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้ แพทย์อาจจ าเป็นต้องให้ยาระงับความรู้สึกหรือดม
ยาสลบขณะตรวจ เพ่ือผล การตรวจวินิจฉัยโรคถูกต้องยิงขึ้น 

  4. ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ โรคไต โรคหัวใจและโรคเบาหวาน ควรแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบทันที ในวันตรวจ ควรมีญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 คน 

  5. เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องตรวจเตรียมไว้ให้ และถอดเครื่องประดับออกจากบริเวณทีต้องการ
ตรวจ 

  6. ในกรณีที ่ผู ้ป่วยตรวจภายในช่องท้อง อาจจ าเป็นต้องดื ่มสารทึบรังสีหรือน ้าเปล่าที
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ประมาณ 1 ลิตร ก่อนเข้าห้องตรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต้องการตรวจ
คนหารอยโรค เช่นรอยโรคในกระเพาะอาหาร เหนือล าไส้เล็กส่วนต้น 

7. สตรีที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากการ
ตรวจทางรังสีมีผลกระทบ ต่อทารกในครรภ์ 

ขั้นตอนการตรวจ CT. Whole abdomen with contrast media ก่อน Lean 

รวมทั้งหมด 21 ขั ้นตอน ใช้เวลาประมาณ 188 นาที เริ ่มตั ้งแต่ผู ้ป่วยมาติดต่อที ่แผนก

เอ็กซเรย์ 

 1. ผู้ป่วยมาติดต่อที่แผนกเอกซเรย์ 

 2.เจ้าหน้าที่ธุรการค้นหาใบค าสั่งแพทย์ CT Order จากแฟ้มนัดและการคีย์ในระบบคอมพิวเตอร์ 

 3. ส่งผู้ป่วยไปเจาะเลือดตรวจค่า CREATENINE, BUN เปิดเตรียมเข็ม ส าหรับตรวจที่แผนก 

ER. 

 4. ผู้ป่วยกลับมานั่งรอผลเลือดค่า CREATENINE, BUN ที่แผนกเอกซเรย์ 

 5. เจ้าหน้าที่ธุรการพาผู้ป่วยเปลี่ยนชุดเตรียมความพร้อม 

 6 .  พ ย า บ า ล เ ร ิ ่ ม ซ ั ก ป ร ะ ว ั ต ิ  ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง  โ ร ค ป ร ะ จ  า ต ั ว ข อ ง ผ ู ้ ป ่ ว ย 

และอธิบายขั ้นตอนการตรวจคร่าว ๆ ให้ผู ้ป่วยรับทราบรวมถึงแจ้งค่า CREATENINE, BUN 

ให้ผู้ป่วยทราบ และเซ็นต์ยินยอมในเอกสาร 

 7. เมื่อผลตรวจเลือดออกค่า CREATENINE, BUN ปกติรายงานเคสให้รังสีแพทย์รับทราบครั้ง

ที่หนึ่ง 
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 8. นักรังสีเทคนิคน าผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ เริ่ม Scan Plain Non contrast  

 9. นักรังสีเทคนิครายงานเคสให้รังสีแพทย์ทราบอีกครั้งเพื่อดูภาพที่ Scan non contrast 

ก่อนการ Planning study with contrast 

 10. รังสีแพทย์คีย์ Order ชนิด Contrast mediaที่จะใช้กับผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ 

 11. พยาบาลเขียนเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆที่จะต้องใช้ในการตรวจผู้ป่วยรายนี้ 

 12. ธุรการน าเอกสารไปเบิกอุปกรณ์มาจากห้องจ่ายอุปกรณ์กลางของ โรงพยาบาล

และเบิกยาจากห้องยามาตามท่ีแพทย์คีย์ Order สั่งไปในระบบคอมพิวเตอร์ 

 13. พยาบาลเตรียมยาส าหรับฉีดและนักร ังส ีเทคนิคเตรียมยาส าหรับให้ผ ู ้ป ่วยดื่ม  

ในการตรวจรวมถึงเตรียมส าหรับสวน Rectal ด้วย 

 14. ผู้ป่วยดื่มยาที่เตรียมให้ 30 นาที 

 15. พยาบาล ทดสอบเชคต าแหน่งเข็มของผู้ป่วยอีกครั้งว่าอยู่ในต าแหน่งที่ดี ไม่ฉีกขาด 

  16. นักรังสีพาผู้ป่วยเข้าห้องตรวจและท าการสวนยาเข้าทางทวารของผู้ป่วย 

  17. นักรังสีเริ ่ม Scan ผู ้ป่วยพร้อมกับเชิญให้รังสีแพทย์มาสังเกตุการพร้อมกับการฉีด 

Contrast media  

18. หลังฉีดพยาบาลสังเกตอาการที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยและนักรังสีเทคนิคน าอุปกรณ์
ออกจากทวารของผู้ป่วย 
 19. รังสีแพทย์เชคภาพ เชคความถูกต้องของการ Scan 

  20. พยาบาลพาผู้ป่วยเข้าห้องน ้า และ ดูแลการเปลี่ยนชุดกลับเป็นชุดเดิมของผู้ป่วย 

  21. รังสีแพทย์อ่านผล ส่งรายงานให้แพทย์เจ้าของไข้แจ้งผู้ป่วย 

 

 รังสีแพทย์อ่านผล ส่งรายงานให้แพทย์เจ้าของไข้แจ้งผู้ป่วย 

 รวมทั้งหมด 21 ขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 3  ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยมาติดต่อที่แผนกเอกซเรย์ 

 

รูปที่ 4 : ตัวอย่างภาพเอกซเรย์จากการการตรวจ CT.WHOLE ABDOMEN 
ที่มา : แผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลพระรามเก้า 
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 6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์แยกตามกระบวนการท างาน ซึ่งมี
ทั้งหมด 8 กระบวนการ คือ 1) ศึกษาและเก็บข้อมูลจ ากพื้นที่จริง 2) วิเคราะห์กระบวนการท างาน
ปัจจุบันก่อนท า Lean มาใช้งาน 3) สร้างแผนภูมิสายธารคุณค ่าสถานะปัจจุบัน 4) ระบุความสูญเปล่า
ในกระบวนการ 5) แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน 6) สร้างกระบวนการท างานอนาคต
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ 7) สร้างแผนภูมิสายธารคุณค ่าสถานะอนาคต 8) สรุป และ
เสนอแนะ  โดยเก็บข้อมูลจากขั้นตอนที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดและเก็บจ านวน 20 ตัวอย่าง 

รูปที่ 5 : ตารางการเก็บข้อมูลผู้ป่วยก่อนลีนและหลังลีน 
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6.3 วิธีเก็บข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการสังเกตการณ์จากการท างานจริง และเก็บข้อมูลขั้นตอนการ

ท างานที่เกิดขึ้นจริงในการตรวจ CT. Whole abdomen with contrast media ในแต่ละขั้นตอน
อย่างละเอียดแล้วน ามาวิเคราะห์หาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการสอบถามและสังเกตุการท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างคือ คนไข้ที่เข้ารับการตรวจทางรังสีของแผนกเอกซเรย์   รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค 
ผู้ช่วยรังสีแพทย์ พยาบาลประจ าแผนกเอกซเรย์ พยาบาลหน่วยงานผู้ป่วยนอก ว่าแต่ละคนแต่ละ
ต าแหน่งงานมีวิธีปฏิบัติงานอย่างไรใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่ มีเวลารอคอยแต่ละขั้นตอน
เท่าไหร่ เวลาที่สามารถลดลงหรือ 

รูปภาพที่ 6 ข้อมูลที่เก็บจากการท างาน Process without Lean 
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รูปที่7: การเก็บข้อมูลหลังปรับปรุงโดยใช้ลีน  (Post Lean) 
 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค  านวณ mean, min, max, mode ของ kVp, mAs และ EXI ของแต ่ละกล ุ ่มโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์เอกเซล (Microsoft excel) 
การหาค่าเฉลี่ย (mean) ดังสมการที่ 1 
 

x̄=(∑_(i=1) ^NX_i)/N     สมการที่ 1 
 

เมื่อ x̄ คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

〖 X〗_i คือข้อมูลแต่ละจ านวน 
 X  คือ จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 minimum เป็นค่าน้อยที่สุดของชุดข้อมูลแต่ละต าแหน่ง 
 maximum เป็นค่ามากท่ีสุดของชุดข้อมูลแต่ละต าแหน่ง 

 mode  เป็นการพิจารณาค่าของข้อมูลที่ซ ้ากันมากท่ีสุด 
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7. ผลการวิจัย 
 7.1 ขั้นตอนการตรวจ CT Whole abdomen with contrast media หลัง Lean ลดลง

เหลือ 14 ขั้นตอน ขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 188 นาทีเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยมาติดต่อที่แผนกเอกซเรย์ 

 1. ผู้ป่วยมาติดต่อที่แผนกเอกซเรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการค้นหาใบค าสั่งแพทย์  CT Order จาก

แฟ้มนัด และการคีย์ในระบบคอมพิวเตอร์ 

 2. พยาบาลเอกซเรย์เจาะเลือดตรวจค่า CREATENINE, BUN เปิดเตรียมเข็ม ส าหรับตรวจ

ทันทีและรอผลที่เอกซเรย์ พยาบาลเริ่มซักประวัติ ความเสี่ยง โรคประจ าตัวของผู้ป่วย และอธิบาย

ขั้นตอนการตรวจคร่าว ๆ ให้ผู้ป่วยรับทราบรวมถึงแจ้งค่า CREATENINE, BUN ให้ผู้ป่วยทราบ และ

เซ็นต์ยินยอมในเอกสาร 

 3. เมื่อผลตรวจเลือดออกค่า CREATENINE, BUN ปกติ รายงานเคสให้รังสีแพทย์รับทราบ 

ครั้งทีห่นึ่ง  

 4. นักรังสีเทคนิคน าผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ เริ่ม Scan Plain Non contrast  

 5. นักรังสีเทคนิครายงานเคสให้รังสีแพทย์ทราบอีกครั้งเพื่อดูภาพที่Scan non contrast 

ก่อนการ Planning study with contrast 

 6. รังสีแพทย์คีย์ Order ชนิด Contrast mediaที่จะใช้กับผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ 

 7. พยาบาลเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆที่จะต้องใช้ในการตรวจผู้ป่วยรายนี้ จาก Floor stock 

เอกซเรย์ พยาบาลเตรียมยาส าหรับฉีดและนักรังสีเทคนิคเตรียมยาส าหรับให้ผู ้ป่วยดื่มและเตรียม

ส าหรับสวน Rectal ด้วย 

 8. ผู้ป่วยดื่มยาที่เตรียมให้ 30 นาที  

 9. พยาบาล ทดสอบเชคต าแหน่งเข็มของผู้ป่วยอีกครั้งว่าอยู่ในต าแหน่งที่ดี เส้นเลืดไม่ไม่ฉีก

ขาด 

 10. นักรังสีพาผู้ป่วยเข้าห้องตรวจและท าการสวนยาเข้าทางทวารของผู้ป่วย 

 11. นักรังสี เริ ่ม Scan ผู ้ป่วยพร้อมกับเชิญให้รังสีแพทย์มาสังเกตุการพร้อมกับการฉีด 

Contrast media ให้ผู้ป่วย  
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 12. หลังฉีดพยาบาลสังเกตุอาการที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย และนักรังสีเทคนิคน าอุปกรณ์

ออกจากทวารของผู้ป่วย รังสีแพทย์เชคภาพ เชคความถูกต้องของการ Scan 

 13. พยาบาลพาผู้ป่วยเข้าห้องน ้า และ ดูแลการเปลี่ยนชุดกลับเป็นชุดเดิมของผู้ป่วย 

 14. รังสีแพทย์อ่านผล ส่งรายงานให้แพทย์เจ้าของไข้แจ้งผู้ป่วย 

 7.2 ข้อมูลผู้ป่วย  

 ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการท า CT scan Whole Abdomen จ านวน 20 คน 
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 7.3 ข้อมูลเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจ CT.  Scan Whole Abdomen with 

contrast ก่อนและหลัง Lean 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 Process CT scan Whole Abdomen with Contrast Improve with LEAN   

PT = 127 นาท ีDT = 15 นาท ีTotal = 208 นาท ี(2 ชั่วโมง 3 นาที) 

ภาพที 7.2  การเก็บข้อมูลหลังปรับปรุง (Post Lean) 
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ข้อมูลเวลาในการท า CT Scan Whole Abdomen with contrast ดังแสดงในตาราง

ช่องเวลาในการท าเคส ตัวเลขบรรทัดแรกแสดงเวลา min และ max ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บแสดงค่า 

mean และตัวพิมหนาแสดงค่า mode 

แสดงข้อมูลเวลาในการท าเคส CT Whole Abdomen with contrast ก่อนใช้ Lean 

process 

จ านวนคนทั้งหมด เวลาในการท าเคสก่อน  Lean 
(นาที) 

 
        20 คน 

182 – 197 
(188) 
188 

 

แสดงข้อมูลเวลาในการท าเคส CT Whole Abdomen with contrast หลังใช้ Lean process 

จ านวนคนทั้งหมด เวลาในการท าเคสหลัง  Lean 
(นาที) 

 
        20 คน 

118 – 128 
(123) 
126 

 

7.4 เปรียบเทียบข้อมูลเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจ CT scan Whole Abdomen with 

contrast  ก่อนและหลัง Lean 

เมื่อน า Process Lean มาใช้ในการตรวจ CT Scan Whole Abdomen with contrast สามารถ

ลดเวลาเฉลี่ยนในการตรวจเหลือ 123 นาที เมื่อเทียบกับเวลาก่อน Lean อยู่ที่เวลาเฉลี่ย 188 นาที 

ดังนั้น Lean Process สามารถลดเวลาในการตรวจได้เฉลี่ย 65 นาที  

จ านวนคนทั้งหมด เวลาในการท  า เคส
ก่อน  Lean 
(นาที) 

เวลาในการท าเคสหลัง  
Lean 
(นาที) 

 

 
        20 คน 

182 – 197 
(188) 
188 

118 – 128 
(123) 
126 
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8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อลดขั ้นตอนการท างานและเวลาในการรอผลตรวจ 

CT.Whole abdomen with contrast ส าหรับผู ้ป ่วยของโรงพยาบาลพระรามเก้า  โดยการ

ปรับปรุงตามแนวคิดแบบลีน ในบทที่ 5 ผู้วิจัยได้กล่าวถึงการสรุปผลการวิจัยจากการ ประยุกต์ใช้

เครื่องมือตามแนวคิดแบบลีน คือ การใช้แผนผังสายธารแห่งคุณค่าวิเคราะห์คุณค่าของ กิจกรรม การ

ใช้การไหลแบบทีละจุดของการบริการเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการท างานและลดเวลาการรอคอยต่าง ๆที่

เกิดขึ้นตามกระบวนการท างานนี้ซึ่งบางขั้นตอนมีเวลารอคอยนานเช่นการรอผลการตรวจเลือด  หรือ

การที่มีเจ้าหน้าที่แต่ละจุดต้องเดินไปมาหลายครั้ง จนไปถึงมีการจัดท า  Floor stock ทดลองขึ้น

เพื่อให้การบริหารยามีความรวดเร็วขึ้นลดเวลาการรอรังสีแพทย์คีย์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ

โรงพยาบาลแล้วจึงจะสามารถเบิกห้องยามาได้ชึ่งหากรังสีแพทย์ติดภาระงานอยู่ก็เพิ่มเวลาในการรอ

ขึ้นไปอีก  เพื่อลดความขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นและลดเวลาในการรอคอยจุดต่าง ๆในการตรวจ 

CT.Whole abdomen with contrast ในบทนี้ยังได ้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการท างานวิจัย

ครั้งนี้เพ่ือน าไปศึกษาตอ่เพ่ิมเติมในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาการวิจัยเรื่อง การรประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีนลดขั้นตอนและลดเวลารอคอยของ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ  CT. Whole abdomen with contrast ของโรงพยาบาลพระรามเก้า เป็น

การวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action Research) และมุ่งน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการ ปฏิบัติ 

พัฒนาปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เสนอแนวทางการปรับปรุง และศึกษาผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

กระบวนการท างาน ซึ่งผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแนวทางลีน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

8.1 สามารถลดขนตอนบริการลงในกระบวนการย่อยได้โดยใช้เครื่อง มือลดความสูญ

เปล่าของขั้นตอนการให้บริการได้แก่  

   8.1.1 ลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น (Overproduction) เช่น ใบเขียนเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้

ในการท า CT. Whole abdomen with contrast media  

   8.1.2 ลดขั้นตอนการตรวจ เช่น การส่งผู้ป่วยไปเจาะเลือดที่ห้องฉุกฉินแล้วกลับมารอผล

ที่เอกซเรย์เป็นเวลานาน ยกเลิกการเดินไปเบิกเวชภัณฑ์ที่ห้องจ่ายวัสดุทีละรายแต่ใช้วิธีการท า

การเตรียมไว้ที่แผนกเอกซเรย์ เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการท างานของโรงพยาบาลพระรามเก้าห้องCT.SCANเกิด

จากกระบวนการท างานหลายขั้นตอน ซับซ้อนและใช้ระยะเวลายาวนานในบางขั้นตอน บางขั้นตอนมี
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คุณคา่และจ าเป็นแต่บางขั้นตอนไม่มีคุณค่าและไม่จ าเป็น เมื่อเราทราบแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนมีความ

แตกต่าง มีคุณค่า หรือไม่มีคุณค่า ท าให้สามารถค้าหาขั้นตอนและวะการท างานที่ลดลงแต่ยังคงมี

ประสิทธิภาพ สูงเหมือนเดิมและปริสิทธิภาพในการตรวจยังคงมีมาตรฐาน 

8.2 ด้านประสิทธิภาพ 

จากการด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท างานตามวิธีการข้างต้น ท าให้สามารถลดขั้นตอน

การท างานได้ดังนี ้

  8.2.1 จากขั้นตอนการท างานทั้งหมด 21 ขั้นตอน สามรถลดลงได้ 6 ขั้นตอน เหลือเพียง 14 ขั้นตอน 

8.2.2 เวลาที่ใช้ในการตรวจCT. Whole abdomen with contrast media ที่เคยมีรวม

แล้วเฉลี่ย 188 นาที ลดลงเหลือเฉลี่ยเท่ากับ 123 นาที    ลดเวลาลงได้ 65 นาที  

8.2.3 ไม่เพ่ิมความเสี่ยงของผู้ป่วยเมื่อน าขั้นตอนการท างานเมื่อน าการท างานแบบลีน 

8.2.4 การท างานทุกขั้นตอนคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านวิชาชีพ 

การศึกษานี้ท าให้ทราบถึง ขั้นตอนการเตรียมแผนงานด้านต่าง ๆมากขึ้น จัดท ารูปแบบการท างาน  

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน  สามารถน ามาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น

เช่นการเดินจากแผนกเอกซเรย์ไปเบิกอุปกรณ์ที่ห้องจ่ายยาและอุปกรณ์พร้อมทั้งน าแนวทาง ใหม่ใช้

แก้ปัญหาเข้า มาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท างาน เพื่อให้มีปรสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ

ท างานเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 8.3 ด้านความพึงพอใจ 

    8.3.1 ความพึงพอใจต่อผู้ป่วย สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและ

ญาติ เนื ่องจากการท างานสามารถลดขั ้นตอนและ ระยะเวลารอคอยส่งผลถึงการส่งงานไปยัง

ผู้รับบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

   8.3.2 ความพึงพอใจต่อแพทย์เจ้าของไข้ สามรถสร้างความพึงพอใจต่อแพทย์ที่ส่งผู้ป่วย

เข้ารับการตรวจ CT. WHOLE ABDOMEN WITH CONTRAST เนื่องจากสามารถได้รับผลการอ่านฟิล์มได้เร็ว

สามารถท าให้แพทย์รับทราบปัญหารอยโรคที่เกิดกับผู้ป่วยได้เร็ว  ท าการรักษาได้รวดเร็วข้อมูลจาก

จ านวนข้อร้องเรียนภายในเรื่องการรอผลมีจ านวนลดลง 

  8.3.3 ด้านความพึงพอใจต่อพนักงาน สามารถสร้างความพึงพอใจต่อพนักงานที่ให้บริการ

ต่อผู้ป่วยทั้งเจ้าหน้าที่ธุรการที่ไม่ต้องเดินเบิกของจากแผนกเอกวเรย์ไปห้องจ่ายยา จ่ายวัสดุทางการ

แพทย์ พยาบาลสามารถบริหารยา เตรียมอุปกรณ์ต่างๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอแพทย์คีย์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ รังสีแพทย์ไม่ต้องกังวลในการคีย์ยาให้พยาบาลสามารถท างานได้ต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการต่อยอดวิจัยนี้คือ การศึกษาถึงการเพ่ิม คุณภาพมาตรฐานการบริการ 

(%FTQ : FIRST TIME QUALITY) การศึกษาการเพิ่ม คุณค่าของการบริการ (%VALUE ADD) ซึ่งมีหลาย

งานวิจัยที่มีการต่อยอดการ ศึกษาการน าแนวคิดลีนเข้าพัฒนารูป แบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

การ ลดระยะเวลารอคอย การลดขนตอนที่ ไม่จ าเป็นในการบริการ อาจจะส่งผลต่อ ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ แต่สิ่งที่ ขาดไม่ได้คือ คุณภาพมาตรฐานการ บริการ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิด ขึ้นใน

กระบวนการรักษา กระบวนการบริการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับ บริการ โดยใช้การศึกษาวิจัย

ขั้นสูงขึ้นเชNน LEAN SIX SIGMA เป็นต้น 

 ในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในส่วนของ  CT. WHOLE ABDOMEN 

WITH CONTRAST เกิดความประทับใจทั้งในขณะที่ท าการตรวจขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงการ

ท าได้ตามเวลาที่นัดหมายและหลังการตรวจได้รับผลการตรวจที่รวดเร็วย่อมส่งผลให้เป็นผลดีที่ผู้ป่วย

จะยังคงกลับมารับการรักษาที ่โนรงพยาบาลพระรามเก้าอีกครั ้งหรือท าการประชาสัมพันธ์แทน

โรงพยาบาลให้คนรู้จักเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลหากมีความจ าเป็นส่งผลให้โรงพยาบาลมีโอกาส

เพ่ิมรายได้อีกทาง 
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วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ 
พนักงานส านักงาน (office) กรณีศึกษา  

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

สมชาย เซ็นน้อย* 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ที ่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed 
Method Research) ระหว่างการวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจ ัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม พนักงานส านักงาน (office) ในบริษัท 
เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 226 คน และแบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 14 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใน
การท างาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความเสมอ
ภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพ 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ตามล าดับ 2) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา : บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ก่อนและหลังสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัวให้พนักงานป้องกันการติดเชื้อ หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
เรื ่องเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางบริษัทและพนักงานทุกคนก็ต้องปรับตัวพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน, ความผูกพันต่อองค์กร, พนักงานส านักงาน(office),  
บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
  



วิเคราะห์คุณภาพชวีิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านกังาน (office) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
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1. บทน า 
 คนถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอด
หลายทศวรรษที่ผ่านมาจึงเห็นได้ว่ามีงานวิจัยจ านวนมากได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก  การพัฒนา
บุคลากร หรือการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาบุคลากรที ่มี
คุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
พัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จาก
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
องค์กรส่วนใหญ่จึงยิ่งหันมาให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความ
คุ้มค่ายิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่การใช้จ่ายในเรื่องของอัตราก าลังคน ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญและเป็นปัจจัย
หลักปัจจัยหนึ่งในการประสบความส าเร็จขององค์กร (วาณิชญา มานิสสรณ์, 2558)   
 คุณภาพชีวิตการท างานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานที่เป็นผลมาจากคน เพราะคน
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญเป็นต้นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการ
ท างาน ต้องท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่และตอบสนองความต้องการของคน เมื่อคนท างานในที่ท างาน
เป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีภาวะที่เหมาะสมท าให้เกิดความสุขทั้งทางกายและใจ แนวคิดของ Huse and 
Cummings (1985) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นประกอบไปด้วย
เงื่อนไขต่าง ๆ  ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
อาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและควายุติธรรมในองค์กร และด้าน
ความสมดุลของชีวิตการท างาน แนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรทั้งใน
การบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพการท างานในองค์การ ได้มุ่งให้ความสนใจไปที่คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ตลอดจนคุณภาพของงานหากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีแล้ว บุคลากร
ย่อมมีความสุขในการท างาน มีความพึงพอใจในการท างาน และเมื่อบุคลากรได้รับรู้ถึงการเอาใจใส่
และการมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีแล้ว จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรขึ้น ฉะนั้นการ
เสริมสร้างความผูกพันจึงมีความจ าเป็นเพ่ือจูงใจให้ บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี
ส่วนร่วมในการท างานมากยิ่งขึ้น ดังที่อัลเลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer. 1990) ได้เสนอรูปแบบ
ความผูกพันกับองค์กร ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และ3) ความต้องการที่จะรักษาความ
เป็นสมาชิกขององค์กร จากแนวความคิดทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน
ออกไป องค์กรจึงต้องเข้าใจในธรรมชาติของความผูกพัน เนื ่องจากความผูกพันต่อองค์กรเป็น
แรงผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงานดีขึ้น และเป็นหนทางที่ตนเองจะสามารถก่อประโยชน์ให้แก่องค์กร
และบรรลุถึงเป้าหมายได้ (ขวัญตา พระธาตุ, 2554) 
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  ซึ่งจะส่งผลท าให้พนักงานส านักงาน บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด มี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2506 และด าเนินธุรกิจโดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI นับได้ว่าเป็นฐานการผลิตข้ามชาติของกลุ่มบริษัท เอ็น เอช เค สปริง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
จากบริษัทเอ็น เอช เค สปริง ที่ญี่ปุ่น ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งสินค้าใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยยึดถือความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า ผู้ร่วมค้า ผู้ถือหุ้น
และพนักงานทุกคนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่โดยจะด าเนินงานด้วยหลัก 4 ประการ ภายใต้หัวใจส าคัญของ
การสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือ ยืนหยัดความมั่นคงทางการเงิน มุ่งมั่นเป็น
ผู ้ผลิตสินค้าครบวงจรตั ้งแต่การวิจัยและพัฒนาจนถึงการผลิต ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้าน 
QCDEM (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบสินค้า ระบบวิศวกรรม และการจัดการ) และพัฒนาบุคลากร
เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป โดยจะสืบสานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแก้ไขปัญหา
ชุมชนให้ได้ผลส าเร็จในทางปฏิบัติที ่แท้จริง และร่วมอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมซึ่งตระหนักมาโดยตลอด 
(บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด, 2564) 
 จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
การท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานส านักงาน กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือ
น าผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์กรใน
การท างานของพนักงานส านักงานบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัดให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือช่วย
ให้บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด บรรลุเป้าหมาย และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทอันดับ
หนึ่งในใจของลูกค้า 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  
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3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 1. ระดับคุณภาพชีว ิตการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในระดับใด 
 2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นอย่างไร 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิต เดิมมองว่าเน้นในเรื่องเศรษฐกิจ เพื่อให้มีความกินดีอยู่ดี มีความสุขหรือความ
พึงพอใจ และความสะดวกสบายของบุคคลเป็นส าคัญ ต่อมาเรื่องของคุณภาพชีวิตมีมุมมองกว้างขึ้น 
โดยค านึงถึงสุขอนามัยของคนในสังคมและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยให้ความส าคัญ
ต่อปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักวิชาการหลายสาขาได้ให้ความหมาย และเสนอปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เป็นองค์ประกอบของค าว่า “คุณภาพชีวิต” ในทัศนะท่ีต่างกัน ดังนี้ เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ประสพ
ชัย พสุนนท์ (2560) อธิบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ความสุข” 
“ความผาสุก” และค าอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน และเนื่องจากความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิต 
นอกจากนี้ ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) กล่าวถึง ความส าคัญของคุณภาพชีวิตคุณภาพ เป็นเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่จะท าให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเป็นเป้าหมายในการด ารงชีวิตให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า ด้าน
การศึกษา อาชีพ รายได้ สุขภาพอนามัย คุณธรรม ฯลฯ ในลักษณะเช่นนี้ เขาย่อมมีความสามารถใน
การปรับปรุงทั้งตนเอง และสิ่งแวดล้อมเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะ
ลดลงหรือหมดไป อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ ส่วนประเทศที่มีประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิตจะประสบปัญหาความล่าช้า
หรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศด้วย ดังนั้น ประเทศทั้งหลายจึงใช้ความพยายามกันอย่างเต็มที่ ในการที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาประชากรด้อยคุณภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ ทั้งนี้เพ่ือ
ช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดความเจริญก้าวหน้า มีความสุขสมบูรณ์และเกิดความมั่นคงปลอดภัย อีก
ทั้ง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต แสดงถึงสถานะความเป็นอยู่ในทางที่ดีทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ ดีมีการ
พักผ่อนหย่อนใจมีความพร้อมและสามารถที่จะด ารงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่สลับซับซ้อน
ได้  



สมชาย เซ็นน้อย 
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 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานนั้นมีผู้ให้ความหมายหลากหลาย
กันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการท างานสภาพแวดล้อมใน
การท างานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน แต่ก็ยังมีผู้ให้ความสนใจศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานในด้านอื่นด้วย 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  
 เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ประสพชัย พสุนนท์ (2560) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับคนงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารงาน หรือเจ้าของบริษัท การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะท า
ให้คนมีความพึงพอใจแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ผลผลิตต่าง ๆ และที่ส าคัญ
คุณภาพชีวิตการท างานจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันในองค์การ ช่วยให้
อัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุน้อยลง อีกทั้ง ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) อธิบายว่า ค าว่า
คุณภาพชีวิตในการท างานได้ถูกน ามาใช้ครั้งแรกในปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อเน้นย ้าให้เห็นถึง
คุณภาพชีวิตในการท างานที่แย่ในขณะนั้น โดยที่ 15 ปีหลังจากท่ีแนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่ มีผู้ให้ค า
นิยามและน าไปใช้อย่างแพร่หลายจนท าให้ความหมายและแนวคิดได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก ในปัจจุบันคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึงการบรรลุเป้าหมายสมปรารถนาของ
พนักงาน และประสิทธิผลขององค์การในเวลาเดียวกัน ในมิตินี้คุณภาพชีวิตในการท างานจึงมักถูก
น าไปใช้รวมกันกับผลิตภาพ แต่คุณภาพชีวิตในการท างานครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ส าคัญ ๆ ด้วย และนอกจากนี้ ดวงสมร มะโนวรรณ (2561) มีแนวคิดว่า ความต้องการของบุคคลจะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความต้องการระดับต ่าสู ่ความต้องการระดับสูงขึ้นเรื ่อย ๆ Maslow จึง
จัดล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ประการดังนี้ 
 1. ความต้องการทางกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานในสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต ได้แก่ ปัจจัยสี่ประกอบด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
 2. ความต้องการความมั ่นคงและความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่
ต่อเนื่องหลังจากความต้องการทางกายได้รับการบ าบัดเพียงพอ ความต้องการความมั่นคงและความ
ปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ คือ บุคคลย่อมมีความปรารถนาที่จะได้รับความ
คุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ที่จะมีต่อตัวเอง 
 3. ความต้องการพวกพ้อง (Belonging needs) คือความต้องการที่จะมีส่วนร่วมและได้รับ
การยกย่องจากบุคคลอื่น ตลอดจนต้องการความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือนร่วมงานด้วย 
 4. ความต้องการเกียรติยศและชื่อเสียง (Esteem needs) เป็นความต้องการในระดับที่สูง
กว่าความต้องการ 3 ประการแรก เป็นความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือของคน
ทั้งหลาย รวมถึงความต้องการความเชื่อมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถตลอดจน
ความมีอิสระและเสรีภาพ เป็นต้น 
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 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความต้องการขั้น
สูงสุดที่ต้องการจะแสดงความสามารถของตนให้ปรากฏเป็นผลส าเร็จอันสมบูรณ์แบบ เป็นความ
ต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามแนวคิดของตนเอง กล่าวคือ นึกอยากได้สิ่งใดก็มีความสามารถที่จะ
แสวงหาสิ่งนั้นมาตอบสนองความต้องการได้  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 ถาวรีย์ ต่อบุณย์ศุภชัย และธนาวุฒิ ประกอบผล (2559) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็น
การแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและ
ผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง เพ่ือสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ให้ความหมายของ
ความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมั่ นอย่างแรง
กล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
 โดยมีแนวคิดและทฤษฎีของความผูกพันต่อองค์การ ที่ประกอบด้วย ทฤษฎี Two-factor 
ของ เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) จากการสัมภาษณ์พนักงานหลายร้อยคนถึงเวลาที ่พวกเขาได้รับ
แรงจูงใจอย่างมากในการปฏิบัติงาน และเวลาที่พวกเขาไม่พอใจและไม่มีแรงจูงในการท างาน เฮอร์
เบอร์ก (Herzberg) พบว่า ลักษณะของงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่พึงพอใจ ซึ่งแตกต่างอย่างมาก
กับในส่วนของความพึงพอใจ เป็นที่สังเกตได้ว่ามีปัจจัยสองส่วนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(ถาวรีย์ ต่อบุณย์ศุภชัย และธนาวุฒิ ประกอบผล , 2559) และทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas 
McGregor  เป็นศาสตราจารย์อธิการบดีและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ได้พัฒนาทฤษฎี X และ ทฤษฎี 
Y ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ตรงกันข้ามทฤษฎี X (Theory X) เป็นปรัชญาการจัดการแบบดั้งเดิม โดยมองว่า
พนักงานเกียจคร้านไม่กระตือรือร้น ไม่ชอบงาน และพยายามหลีกเลี่ยงงาน ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของ
ทฤษฎี X จะใช้การควบคุมอย่างมากกับบุคคลและขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาทฤษฎีY 
เป็นปรัชญาการจัดการโดยมองว่า พนักงานมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการ
ท างาน และไม่มีความเบื่อหน่ายในการท างาน ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของทฤษฎี Y เชื่อว่าบุคคลสามารถ
รับผิดชอบและสร้างสรรค์ดังนั้น บุคคลไม่ควรจะถูกบังคับหรือควบคุมมากจนเกินไปโดยผู้บริหาร 
เพื ่อที ่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเชื ่อของ McGregor คือ ทฤษฎี Y จะเป็นการ
ประเมินบุคคลที่เป็นจริงมากกว่า (ธันวนี ประกอบของ , 2560) ทฤษฎี ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer’s ERG theory) แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ระดับ คือ (ธีรดา หมวดจันทร์, 2559) 
1) ความต้องการที่จะด ารงชีวิต หรือความต้องการที่จะคงอยู่ (Existence: E) เป็นความต้องการที่จะมี
ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดีเป็นความต้องการปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต 2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ 
(Relatedness: R) คือ ความต้องการจะผูกพันกับผู้อื่นในการท างาน ต้องการเป็นพวกที่ได้รับการ
ยอมรับ  และ 3) ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth: G) เป็นความต้องการที ่จะ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นการที่คนสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนในการท างาน
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อย่างเต็มที่ ทฤษฎีความต้องการของ คูเปอร์ กล่าวถึง ความต้องการของบุคลากรในการท างานไว้
หลายประการ ดังนี้ (ศิลาพร กันทา และชมภูนุช หุ่นนาค , 2562) ท างานที่สนใจ อุปกรณ์ที่ดีส าหรับ
การท างาน ค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรมโอกาสก้าวหน้าในการท างาน สภาพการท างานที่ดีรวมทั้งชั่วโมง
การท างานที่เหมาะสม และสถานที่ที่ท างานเหมาะสม ความสะดวกในการไป-กลับ รวมทั้งสวัสดิการ
อ่ืน ๆ และทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสู่เป้าหมาย (Expectancy and Path-goal Theory) เป็น
พฤติกรรมที่พนักงานเลือกระหว่างงานกับรางวัลทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสู่เป้าหมายนี้เป็น
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาวะจูงใจด้วยปัจจัย ที่ก าหนดพฤติกรรมของพนักงาน 
คือ (ชนัตพร เหี้ยมหาญ, 2562) นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร องค์ประกอบ
ของปัจจัยที่ก าหนดการยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่งองค์ประกอบดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา รายได้
สถานภาพสมรสความต้องการประสบความส าเร็จ เป็นต้น 
 2. ลักษณะงาน (Job Characteristics) ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความหลากหลายของ
งานโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
 3. ประสบการณ์จากการท างาน (Work Experience) ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มที่มีต่อองค์กร 
ความเชื่อถือต่อองค์กร เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 นี้มีความสัมพันธ์กัน และมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร มีผลท าให้บุคคลยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตั้งใจในการปฏิบัติงาน และคงรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  
 NHK SPRING (THAILAND) CO., LTD. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2506 และด าเนิน
ธุรกิจโดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นับได้ว่าเป็นฐานการผลิตข้ามชาติของกลุ่มบริษัท NHK 
SPRING ที่มีประวัติยาวนานที่สุด NHK SPRING (THAILAND  ด้วยเทคโนโลยีขั ้นสูงจากบริษัทแม่ 
NHK SPRING CO., LTD. ที่ญี่ปุ ่น ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งสินค้าใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ส  านักงานอัตโนมัต ิ อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่ืน ๆ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างกับลูกค้า ผู้ร่วมค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ทุกคนคือสิ่งส าคัญ จะก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างจิตส านึกแก่บุคลากร ในการรักษาตราสินค้า
ของกลุ ่มบริษัท NHK SPRING ให้เป็นที ่ไว้วางใจของลูกค้า การด าเนินการประกอบด้วยหลัก 4 
ประการภายใต้หัวใจส าคัญของการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 1) ยืนหยัดความ
มั่นคงทางการเงิน 2) มุ่งม่ันเป็นผู้ผลิตสินค้าครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาจนถึงการผลิต 3) ได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าด้าน QCDEM (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบสินค้า ระบบวิศวกรรม และการ
จัดการ) และ 4) พัฒนาบุคลากรเพ่ืออนาคตของคนรุ่นต่อไป 
  



วิเคราะห์คุณภาพชวีิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านกังาน (office) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ประสพชัย พสุนนท์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณภาพชีวิต
การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จ ากัด 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับของความผูกพันต่อองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมี 
3 ปัจจัย คือ การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
และความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โชติรส คนรักษา (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารออมสิน ภาค 8 พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 8 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 8 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการธนาคารออมสินภาค 8 พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ถาวรีย์ ต่อบุณย์ศุภชัย และธนาวุฒิ ประกอบผล (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อ
องค์การคุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานใน
โรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พบว่า  1) ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
ของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของพนักงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง 3) ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การโดยรวมของพนักงานอยู่ในระดับสูง
มาก และ 4) ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับต ่า กับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 ธันวนี ประกอบของ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพัน ต่อ
องค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งด้านงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดภาพรวมเก่ียวกับเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป และความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 
ในด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัด
เชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ธีรดา หมวดจันทร์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า อายุ ระดับ
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การศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิตใน การท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน ร่วมกันและด้านลักษณะงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและโดยภาพรวมระดับ ความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับมาก 
 

5. ระเบียบวิธีวจิัย 
 การศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ส านักงาน (office) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยการวิจัยครั้งนี้
เป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส านักงาน 
(office) ในบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีผลการวิเคราะห์  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้ง
นี้ คือ พนักงานส านักงาน (office) ในบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยค านวณจาก
สูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ระดับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 266 ราย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
จ านวน 7 ข้อ คือ สังกัดส านักงาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างาน 
 ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบด้วย 
8 ด้าน จ านวน 32 ข้อ ประกอบด้วย 
  1. ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม  
  2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน  
  3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
  4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ  



วิเคราะห์คุณภาพชวีิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านกังาน (office) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

494 

  5. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
  6. ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร   
  7. ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน  
  8. ด้านความภูมิใจในองค์กร  
 ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบด้วย 3 
ด้านจ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 
  1. ความเชื่อม่ันและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
  2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 
  3. ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 2) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท 
เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยผู ้วิจัยเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกจาก ส านักงานใหญ่ (HO.) จ านวน 2 ราย ส านักงานโรงงานดีดีเอส (DDS.) 
จ านวน 2 ราย  ส านักงานโรงงานบางปู (BP.) จ านวน 2 ราย ส านักงานโรงงานบ้านโพธิ์ (BPHO.) 
จ านวน 2 ราย ส านักงานโรงงานเหมราช (HEM.) จ านวน 2 ราย ส านักงานโรงงานสปริงเล็ก (PSS.) 
จ านวน 2 ราย และส านักงานโรงงานแหนบ (SUS.) จ านวน 2 ราย รวมทั้งหมดเป็น 14 ราย โดยเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและค าถามปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ และสาขาที่
ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 5 ข้อ 
ประกอบด้วย  
  1. ก่อนและหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณภาพชีวิตในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
  2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้น าองค์กร ทิศทางของบริษัทหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 จะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร 
  3. หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใน
เรื่องการจัดการบุคลากรในเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร 
  4. หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่อย่างไร 
  5. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้สมบูรณ์แบบ หรือไม่อย่างไร 
 



สมชาย เซ็นน้อย 
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6. ผลการศึกษา 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
      1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในส านักงานโรงงานบางปู (BP.) จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 เป็นเพศชาย จ านวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 217 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มี
ระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 
      1.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ด้าน
รายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และด้านความก้าวหน้า
และความม่ันคงในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  1.2.1 ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ภายในบริษัทมีการก าหนดมาตรฐานในการ
ได้รับเงินเดือนตามที่กฎหมายก าหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา คือ ท่าน
ได้รับค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเพียงพอในการด ารงชีวิต อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ตามล าดับ 
  1.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สถานที่ท างานมีมาตรฐานด้านแสงสว่าง
อย่างเพียงพอส าหรับการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานมีความปลอดภัยส าหรับการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และสถานที่ท างานมีการควบคุมเกี่ยวกับเสียงรบกวนในเวลาท างาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 
  1.2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
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ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสในการพัฒนาและ
ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และท่านได้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู ้ในการท างาน โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.38 
ตามล าดับ 
  1.2.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ภายในบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้
เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาสายงาน ภายในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมา คือ 
บริษัทให้ความสนใจในการส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานของลูกจ้าง อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และภายในบริษัทมีการเปิดโอกาสในการสมัครเข้ารับการบรรจุ เป็น
พนักงานประจ าในบริษัทอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ตามล าดับ 
  1.2.5 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านได้รับความร่วมมือในการท างานจากเพื ่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รองลงมา คือ ท่านได้รับการยอมรับจากเพื ่อน
ร่วมงานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และพนักงานภายในบรษิัทมี
การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของกันและกัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ตามล าดับ 
  1.2.6 ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านมีอิสระในการท างานตาม
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ ภายในบริษัท
มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายก าหนด อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และภายในบริษัทมีการจัดงานให้เกิดความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์
กันในระบบของการท างานภายในบริษัท อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ตามล าดับ 
  1.2.7 ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านสามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตนเองใน
ครอบครัวและในสถานที่ท างานได้อย่างเหมาะสม และท่านสามารถจัดสรรเวลาในที่ท างานและเวลา
ว่างของตนเองส าหรับครอบครัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมา คือ ท่านสามารถ
จัดความสมดุลในชีวิตกับการท างานของตนเองได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และท่านมี
ความรู้สึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ตามล าดับ 
  1.2.8 ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา คือ เมื่อองค์กรของ
ท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 



สมชาย เซ็นน้อย 
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และท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่าท่านท างานที่องค์กรแห่งนี้ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ตามล าดับ 
      1.3 ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ ความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และความ
เชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ซึ่ง
สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 ความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านมีความรู้สึกภูมิใจที่มีคน
ชมเชยบริษัทที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา คือ เมื่อมีบุคคล
กล่าวถึงบริษัทอย่างเสียหาย ท่านจะรีบชี้แจงทันที อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และท่าน
มักจะพูดกับผู้อ่ืนว่าบริษัทท่ีท่านท างานดีมาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามล าดับ 
  1.3.2 ความเต็มใจที ่จะปฏิบัติงานเพื ่อองค์กร พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเท / พยายาม
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมา คือ เมื่อปฏิบัติงานไม่
ส าเร็จ ท่านยินดีจะสละเวลามาปฏิบัติงานให้ส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และท่านมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามล าดับ 
  1.3.3 ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน ท่าน
จะท างานนั้นอย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา คือ ท่านรู้สึกพอใจที่ได้เป็น
สมาชิกของบริษัทแห่งนี้มากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และท่านมีความสุขกับการ
ท างานในบริษัทนี้เป็นอย่างมาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามล าดับ 
      1.4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) 
จ ากัด แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทางด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความสมดุลของชีวิต
การท างาน และด้านความภูมิใจในองค์กร 
 2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ที ่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
ระดับสูงของ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน (office) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด พบว่า 
      2.1 คุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
กรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า 
  2.1.1 ก่อนและหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณภาพชีวิตใน
การท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร สามารถสรุปได้ว่า 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด -19 เป็นการแพร่ระบาด
ระดับโลก ที่ทุกคนหรือพนักงานในองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ องค์กรไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
การป้องกันอย่างชัดเจน แต่มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้านจนกลายเป็นชีวิตประจ าวันที่เป็นแบบ 
New normal พนักงานทุกคนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้ และมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนได้บอก
ว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่เหตุจากโควิด-19 โดยตรง แต่มาจากสิ่งแวดล้อมของบริบททั้งโลก และ
มีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปมาก มีความระมัดระวัง และระแวงบุคคลรอบข้างอย่างมาก และด้านความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนั้นยังคงเหมือนเดิมเป็นไปในทางที่ดี ทางบริษัทได้มีการออกมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกัน และก าหนด กฎเกณฑ์ ที่ช่วยเหลือพนักงานที่เป็นที่น่าพอใจกับพนักงาน  
  2.1.2 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้น าองค์กร ทิศทางของบริษัทหลังการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 จะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร สามารถสรุปได้ว่า บริษัทได้ท าการก าหนด
ทิศทางมาตรการปรับตัว ให้พนักงานสามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ได้อย่างเข้าใจ โดยมีการป้องกันและปรับปรุง ตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ ATK ทุกสัปดาห์ สนับสนุนการ
ฉีดวัคซีนของพนักงาน ก าหนดมาตรการการป้องกันในทุกโรงอาหารทุก ๆ ด้าน ท า work from 
home มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น สร้างความเชื่อม่ันให้เกิดกับทุกฝ่ายในเรื่องของการ
ป้องกัน และให้ความรู้ มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับพนักงานไม่มีปิดบังข้อมูล ปรับเปลี่ยน  re-
position ที่เหมาะสมต่อทิศทางธุรกิจในอนาคต  
  2.1.3 หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ในเรื่องการจัดการบุคลากรในเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร สามารถสรุปได้ว่า 
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนสนับสนุน เรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การตรวจหาเชื้อ
โดยวิธีการ ATK ทุกสัปดาห์เพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิดความเชื่อมั่นในการท างาน และใช้ชีวิตในการ
ท างานได้อย่างสบายใจ การสนับสนุนในการฉีดวัคซีนของพนักงานสามารถใช้สวัสดิการเบิกค่าวัคซีน
ทางเลือกได้ มีการได้รับสวัสดิการบางอย่างส่วนใหญ่ก็จะมาจากนโยบายและข้อเรียกร้องของตัวแทน
ลูกจ้าง เช่น การจัดหาวัคซีนทางเลือกให้พนักงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK/PCR เพ่ือ
การคัดกรองให้พนักงานหรือการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ท างานอย่างต่อเนื่อง มีกองทุนหรืองบประมาณ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้พนักงานปลอดภัยจากการระบาด และเพ่ิมมาตรการตามภาครัฐที่ขอความร่วมมือ  
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  2.1.4 หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่อย่างไร สามารถสรุปได้
ว่า ปัจจุบันบริษัทมีการจัดท าระบบ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดโดย ISO 14001 การ
ลด CO2 การร่วมท ากิจกรรมรณรงค์กับลูกค้า มีทีมงานหลักในการสนับสนุน ในการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการติดตามตรวจสอบ ให้เป็นตามมาตรฐานที่ก าหนด ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ได้มีการปรับปรุง และมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
พนักงานรู้สึกถึงความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกปลอดภัย รู้สึกมั่นใจในการเข้ามาท างานในโรงงานที่ปราศจาก
เชื้อโควิด-19 โดยดูได้จากการที่ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่
บริษัท ออกมาให้พนักงานได้รับรู้ และสามารถปฏิบัติตามสร้างความม่ันใจให้กับพนักงาน  
  2.1.5 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้สมบูรณ์แบบ หรือไม่อย่างไร สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้สมบูรณ์แบบ ณ ปัจจุบัน โลกออนไลน์ มีผลด าเนินชีวิตประจ าวันในยุคสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 
เป็นอย่างมาก บริษัทและพนักงานทุกคนก็ต้องปรับตัวพัฒนาศักยภาพในเรื่องการเรียนรู้แบบใหม่ๆ 
เช่น ฝึกอบรมออนไลน์ และ self-learning การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งแนวทางการวางแผน แนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ท าให้พนักงานมีทัศนคติที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันระบบ
ใหม่แบบ New normal โดยบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนองค์กร  
 

7. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากข้อมูลผู้ประกอบการส่วนมากมีความเห็นว่า ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
การท างาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความ
ภูมิใจในองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ตามล าดับ และปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช 
เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ก่อนและหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการก าหนด
มาตรการปรับตัวให้พนักงานป้องกันการติดเชื้อ หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรื ่อง
เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางบริษัทและพนักงานทุกคนก็ต้องปรับตัวพัฒนาศักยภาพในเรื่อง
การเรียนรู้แบบใหม่ๆ 



วิเคราะห์คุณภาพชวีิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านกังาน (office) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ทางด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
ควรที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาสายงาน ภายในองค์กร รวมถึงการเปิด
โอกาสในการสมัครเข้ารับการบรรจุ เป็นพนักงานประจ าในบริษัทอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่พนักงานให้มีแรงบันดาลใจในการท างานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ทางด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ควรที่มักจะพูดกับผู้อ่ืนว่าบริษัทท่ีท่านท างานดีมาก หรือเมื่อมีบุคคลกล่าวถึงบริษัท
อย่างเสียหายจะรีบชี้แจงทันที เพ่ือเป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 3. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ส านักงานกรณีศึกษา: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าทางบริษัทควรที่จะมีการ
ปรับแนวทางปฏิบัติเป็นแบบ New-Normal เพ่ือให้สอดคล้องกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เพ่ือท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการศึกษา
ที่ได้มาเปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 2. ในด้านประชากรที่ศึกษา อาจใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาในกลุ่มประชากร
อื่น เช่น พนักงานระดับจัดการ พนักงานระดับบังคับบัญชา เพื่อศึกษาในเชิงเปรียบและเพิ่มองค์
ความรู้ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกจากคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร เช่น ลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมองค์กร การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ภาวะผู้น า และการ
เสริมสร้างพลัง อ านาจในงาน เป็นต้น เพื่อจะได้น าปัจจัยเหล่านั้นไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
ท างาน การดูแลและ รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรอันจะเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
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การวิเคราะห์การจัดการสื่อ Social media และ Application ของภาครัฐ  
ที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมเพื่อติดตามข่าวสารของประชาชน 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 
 

สรารัตน์ แซ่จิ๋ว* 
บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การใช้บริการสื่อ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อ social media เพื่อติดตาม
ข่าวสารโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์การใช้บริการสื่อปัจจัยที่บ่ง
บอกถึงความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อ social media เพ่ือ
ติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ผลการวิจัยพบว่า  

1) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยใช้สื่อโซเชียล
มีเดียคือ เครือข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลหลาย ๆ คน อาทิ Facebook, Instragram และ Tiktok เป็นต้น 
ความถี่ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอยู่ที่วันละครั้ง และมีการใช้แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมเป็นหลัก มี
ความถี่ในการใช้สัปดาห์ละครั้ง 

2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ social 
media และ Application จากทางรัฐบาลในการติดตามข่าวสารโควิด 19 ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกด้าน ๆ 
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3) ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งาน
สื่อ social media และ Application จากทางรัฐบาล ในการติดตามข่าวสารโควิด 19 ที่แตกต่างกัน
ในทุกปัจจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ค าส าคัญ: การใช้บริการสื่อ, พฤติกรรมการใช้บริการสื่อ,  Social Media , Application, ปัจจัย

ที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ 

  



สรารัตน์ แซ่จิ๋ว 
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1. บทน า 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหู
เป่ย์ ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 
2563 (กระทรวงสาธารณสุข(2564)) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ราย
แรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 2563 
ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที ่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ ้น จนเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 จึงมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และใน
ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื ่องและมีจ านวนยอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 
10,000 รายเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลต่อการใช้
งานสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่เพ่ิมข้ึน 
 ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 มีการดูทีวีมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงแรกๆ ของการแพร่
ระบาด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริโภคต้องการแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ แต่เมื่อสถานการณ์เริ่ม
มีเสถียรภาพ การดูทีวีอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความหลากหลายของ Content 
ด้านความบันเทิง จึงให้ความสนใจกับเนื้อหาในออนไลน์มากขึ้น โดยมี โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้คนไทย
ปรับตัวรับ digital lifestyle อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น จนกลายเป็นรูปแบบการใช้สื่อแบบ
ใหม่เพ่ือติดตามข่าวสารแบบ Real Time 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์การใช้บริการสื่อที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ Social media และ Application เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของ
ประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาสื่อออนไลน์ที่ตอบโจทย์ได้หลากหลาย ทั้งข่าว 
อัพเดทข้อมูล บันเทิง และการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือจุดประสงค์ที่แตกต่างกันภายใต้สถานการณ์โค
วิด 19 เช่น แอปพลิเคชั่นในการแสดงพื้นที่และจ านวนผู้ติดเชื้อ แอปพลิเคชั่นในการจองวัคซีน หรือ
ตรวจผลโควิด ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดจากแหล่งงข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นเพจ
เฟสบุ๊คจากทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ จึงกลายมาเป็นสื่อกระแสหลักของคนหนุ่มสาว 
และคนในเมือง แต่สื่อทีวี ยังมีอิทธิพลอย่างมากอยู่ โดยเฉพาะกับพื้นที่ต่างจังหวัด และกลุ่มคนสูงอายุ 
ทั้งนี้ ผู ้วิจัยจึงเลือกสนใจผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก 
เนื่องจากเป็นเมืองหลวง ประชากรหนาแน่น และเป็นพ้ืนที่ที่มีคลัสเตอร์เป็นจ านวนหลายคลัสเตอร์ 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การใช้บริการสื่อปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการใช้งานสื่อ social media และ Application ในการติดตามข่าวสารโควิด 19 ในเขต

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 2) เพื ่อศึกษาการวิเคราะห์การใช้บริการสื ่อปัจจัยที ่บ่งบอกถึงความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อ social media และ Application เพ่ือติดตาม

ข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัจจัยใช้บริการสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ Social media และApplication 

ของภาครัฐเพ่ือติดตามข่าวสารโควิด 19 มีอะไรบ้าง 

 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 ประชากรศาสตร์หรือ Demography เกิดจาการค าว่า Demo = People หมายถึงประชากร

หร ือประชาชน และ Graphy = writing up, description หร ือ study หมายถ ึงการบรรยาย 

การศึกษาหรือศาสตร์ ดังนั้น ประชากรศาสตร์จึงเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเกี่ยวกับคนหรือ

ประชากร เกี่ยวกับลักษณะของคนหรือประชากรที่อยู่ในสังคม (สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ม.ป.ป.) 

 อายุ หมายถึง อายุของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการ โดยที่

สินค้าหรือบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของอายุผู้บริโภค นักการตลาดจึง

ใช้ประโยชน์จากตัวแปรด้านอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของส่วนตลาด 

 เพศ หมายถึงตัวแปรที่แบ่งส่วนตลาดเช่นกัน นักการตลาดจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาตัว

แปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะว่าในปัจจุบันตัวแปรทางด้านเพศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกต่างไปจากเมื่อก่อน ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการที่ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากข้ึน 

 ลักษณะครอบครัว หมายถึงลักษณะของครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ส าคัญ

ของกลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญต่อหน่วยของผู้บริโภคอย่างมาก นักการ

ตลาดมักจะสนใจจ านวน และลักษณะการใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่งของบุคคลในครัวเรือน รวมถึงยัง

พิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจภายใน

ครอบครัว เพ่ือที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม 

 รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยนักการ

ตลาดมักจะให้ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต ่าก็เป็น
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ตลาดที่มีขนาดใหญ่ การแบ่งส่วนการตลาดด้วยด้านรายได้ก็คือรายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของ

ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ขณะเดียวกันนั้นการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงแล้ว อาจใช้เกณฑ์รูปแบบการ

ด ารงชีวิต รสนิยม การศึกษา อาชีพ ฯลฯ เป็นตัวก าหนดเป้าหมายได้ 

 ปรมะ สตะเวทิน, (2533: 112) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างจะกันมีลักษณะทาง

จิตวิทยาต่างกัน ซึ่งวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 

 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ส่งผลให้พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารต่างกัน และมีความคิด 

ค่านิยม และทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลพวงจากวัฒนธรรมและสังคม ที่ก าหนดบทบาทและ

กิจกรรมของคนสองเพศไว้ และในขณะที่เพศชายมีความต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้น เพศ

หญิงมักจะมีแนวโน้มที่ต้องการจะรับและส่งข่าวสารอย่างเดียว (Will, Goldwater; & Yates. 1980: 

P87; อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) 

 อายุ อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่อายุมากนั้นจะมี

ความคิดที่เป็นลักษณะของแนวคิดอนุรักษ์นิยม ระมัดระวัง ยึดถือการประพฤติปฏิบัติ  และมองโลก

ในแง่ร้ายมากกว่าคนที่อายุน้อย ในขณะที่คนอายุน้อยนั้นจะมีความคิดที่ เป็นลักษณะของแนวคิดเสรี

นิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ซึ ่งความแตงต่างดังกล่าวนั ้น มาจากการที ่ผ ่าน

ประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน  

 การศึกษา เป็นตัวก าหนดความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม คนที่มีการศึกษาสูงจะมี

ความเข้าใจง่าย แต่จะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอ มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย 

 สถานะทางสังคม หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

พฤติกรรมของบุคคล เพราะแต่ละบุคคลจะมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ค่านิยม ทัศนคติที่แตกต่างกัน 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก ี ่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ สร ุปได้ว่า 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของประชากรหรือประชาชนของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ สัญชาติ เชื้อชาติ ขนาดของครอบครัว และสถานภาพทาง

สังคม ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ Social media ในการติดตามข่าวสารโค

วิด 19 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการใช้สื่อ Social Media 

 ภิเษก ชัยนิรันดร์(2553 อ้างใน จิราภรณ์ ศรีนาค , 2556) ความหมายและประเภทของสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social Media) คือสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม 

ทั้งนี้ Social media อาจจะอยู่ในนรูปของเนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ ซึ่งสอดคล้องกับ (กานดา 

รุณนะพงศา, 2557) ที่ว่า โซเซียล “Social” หมายถึงการแบ่งปันในสังคม ซ่งอาจจะเป็นการแบ่งปัน

เนื้อหาไฟล์ รสนิยม ความเห็น หรือการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกนั เป็นกลุ่ ม) ส่วน มีเดีย 



การวิเคราะหก์ารจัดการสื่อ Social media และ Application ของภาครัฐ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเพื่อติดตามข่าวสารของประชาชนใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 
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“Media” หมายถึงสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อการสื่อสาร ในปัจจุบันการแพร่กระจายของสื่อก็ท า ได้

ง ่ายขึ ้น โดยเกิดจากการแบ่งปันเนื ้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ นอกจากนี ้ส ื ่อสังคม

ออนไลน์ยงัเป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็น

แบบการสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลาย ๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็นสื่อ

สังคมสิ่งส าคัญ ก็คือการสนทนาที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกันหรือการ

วิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนาแมก้ระทั่ง 

ตัวผผู้ลิตเนื้อหาเองเพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรูปแบบของการเพ่ิมเติมความคิดเห็น หรือ

แมก้ระท่ัง เข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้นได้ด้วยตัวอง ทั้งยังเป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิต

เนื้อหาและกระจายไปยังผู้รับสารคนอื่น ๆ ได้อย่างเสรีหากใครผลิตเนื้อหาที่โดนใจ ก็จะเป็นผู้ ทรง

อิทธิพล (Influencer) ยิ่งหากเป็นในทางการตลาด ก็สามารถโน้มนา ผู้ติดตามในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าหรือบริการได้โดยง่าย  

 สื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งประเภทของสื ่อสังคมออนไลน์ได้ดังนี้ 

(สุภาวรรณ์ นวลนิล, 2557: ออนไลน์) 

 1) บล็อกเป็นการลดรูปจากค า ว่า Weblog เป็นระบบจดัการเนื้อหารูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าให้

ผู้ใช้สามารถเขียนบทความหรือที่เรียกว่า “โพส” แล้วท าการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่

จะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมท า เว็บไซต์การเรียงเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มา

ใหม่สุดมาก่อน จากนั้น จะลดหลั่งล าดับของเวลา (Chronological Order) ส าหรับการมีบล็อกขึ้นมา

เพื่อเปิดโอกาสให้ใครๆ ที่มีความสามารถด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้

อย่างเสรีไม่มีขีดจ ากัดเรื่องเทคนิคในอดีตอีกต่อไป ท าให้เกิดบล็อกขึ้นมาจ านวนมาก เครื่องมือที่ส าคัญ

คือให้เพ่ือนๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ 

 2) Twitter และ Microblog อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกที่จ ากัดตัวอักษรของการโพสต์

แต่ละครั้งที่140 ตัวอักษรโดยแรกเริ่มผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้งานเขียนเรื่องราวว่า คุณ

ก าลังท าอะไรอยู่ในขณะนี้แต่Twitter ก็ถูกน าไปใช้ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อ เพ่ิม

ยอดขาย สร้างแบรนด์หรือเป็นเครื ่องมือส าหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ใช้เป็น

เครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้ด้วย เป็นที่นิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนท าให้ Twitter เพิ่มฟีเจอร์ที่ท าให้

ผู้ใช้สามารถบอกได้ว่า ตอนนี้ก าลังท าอะไรกันอยู่นั้น ก็คือการนา Microblog เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วย 

 3) Social Network จากชื่อสามารถแปลได้ว่า เครือข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลหลายๆ คน จน

กลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใดใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนในส่วนของ “Profile” ซึ่งประกอบด้วยข้อ้มูลส่วนตัว

(Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ(Video) และอื่น ๆ นอกจากนี้ Social 

Network ยังมีเครื่องมือส าคัญ ในการสร้างจ านวนเพื่อนให้มากขึ้น คือในส่วนของ Invite Friend และ 
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Find Friend รวมถึงการสร้างเพื ่อนจากเพื ่อนของเพื ่อนอีกด้วย อาจจะอยู ่ในรูปแบบเกม หรือ

แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นได ้

 4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สามารถอัปโหลดรูปหรือวีดีโอเพื่อแบ่งปัน

ให้กับครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องทุ่มทุนในการสร้างหนัง

โฆษณาที่มีต้นทุนสูงอาจจะใช้แค่กล้องดิจิตอลราคาถูกถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ น า ขึ้น

เว็บไซต์ประเภท Media Sharing อย่าง YouTube หรืออาจจะถ่ายรูปแล้วน า ขึ้นสู่เว็บไซต์อย่าง 

Flickr 

 5) Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใน

อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้สูงอายุและเปิดโอกาสให้คะแนนและท าการโหวตได้เป็นเสมือนมหาชน 

ช่วยกลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของSocial Bookmarking นั้น 

เปิดโอกาสให้สามารถท า Bookmark เนื ้อหาหรือเว ็บไซต์ที ่ช ื ่นชอบ โดยไม่ข ึ ้นอยู ่ก ับเครื ่อง

คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่สามารถท า ผ่านออนไลน์และเนื้อหาที่ท า Bookmark ไว้นั้น 

สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

 6) Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสถานที่ที่ให้คนเข้า

มาพูดคุยในหัวข้อ ที่สนใจอาจเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมืองกีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุนและอ่ืนๆ 

อีกมากมายได้ท าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนะน าสินค้าหรือบริการ

ต่าง ๆ เว็บไซต์ประเภทฟอร์มอาจเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นส่วน

หนึ่งของเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆ 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจึงสรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึงสื่อ

สังคมออนไลน์ทีม่ีการตอบสนองทางสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นบน

โทรศัพท์ซึ่งมีการแบ่งปันเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

เป็นตัวสื่อสารกับคน ซึ่งสอดคล้องกับการความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ Social 

media ในการติดตามข่าวสารโควิด 19 เพ่ือติดตามขาวสาร ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มี

เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด 19 เช่น เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข 

เพจดังต่างๆที่คอยเผยแพร่ข่าวสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการการตรวจโควิดฟรีโดยสมัคร

ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นต้น 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ 

 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ ในกสรบริหารทรัพยากร

มนุษย์ เป็นการศึกษาเกี ่ยวกับระบบใหม่หรือระบบที่ปรับปรุงแล้ วว่าสามารถท างานได้หรือไม่ 

การศึกษาความเป็นไปได้ส่วนใหญ่ส่วนมากจะศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ 
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ระบบที่เสนอสามาถใช้งานได้หรือไม่ อยู่ในงบลงทุนหรือไม่ ผลประโยชน์ที่คาดหวังไว้จากการลงทุนคือ

อะไร 

 การประเมินความเป็นไปได้ของการน าระบบสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นเรื่อง

ส าคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากรหลายๆฝ่าย รวมถึงการออกแบบระบบ การพัฒนา

ระบบ การพัฒนาระบบ จะพัฒนาระบบเองหรือจะซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป จะมีการจ้างที่ปรึกษาหรือไม่ 

ดังนั้นการประเมินความเป็นไปได้สามารถที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 1) การประเมินด้านเทคนิค ซึ่งเป็นการประเมินระบบการท างานตั้งแต่องค์กรมีระบบหรือไม่ 

บางองค์กรด าเนินงานจากเอกสาร เช่น เรื่องของระบบบัญชีเงินเดือน ก็ประยุกต์ใช้ตจากโปรแกรม 

Excel เพื่อสะดวกในการค านวณการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนการท างานล่วงเวลา หรือเมื่อต้องใช้

เวลาในการด าเนินงานซ ้าๆ ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ก็ศึกษามาจากตลาด 

Vendor ที่ขายระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ 

 ประเมิน Software และ Hardware ที่องค์กรมีอยู่ว่ารุ่นรุ่นใดสามารถที่จะรองรับปริมาณ

งาน และลักษณะงานที่จะเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าจะยังคงใช้ระบบที่มีอยู่เดิม ควรที่จะศึกษาความเป็นไป

ได้เกี ่ยวกับความสามารถของระบบที่จะน าระบบในรูปแบบใหม่ได้ หรือการเปลี ่ยนโครงสร้าง

ฐานข้อมูล เพ่ือความมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 2) ประเมินด้านการบริหารจัดการ จะเป็นส่วนที ่ม ีการศึกษาและวิเคราะห์เกี ่ยวกับ

สภาพแวดล้อมขององค์กร โครงสร้างขององค์กร การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรของ

องค์กร เช่น พนักงาน  การจัดฝึกอบรม เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ระบบ 

 3) ประเมินทางเศรษฐกิจ หรือการเงิน เมื่อต้องมีการลงทุนทางการเงิน ก็ต้องมีความสามารถ

ในการคิดผลตอบแทนตัวเงินให้ได้ ดังนั้น ในส่วนนี้ขอน าเสนอวิธีการประเมินผลตอบแทนทางการเงิน 

เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนด้านระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจใช้แนวทาง 

ดังนี้ 

 กรอบแนวคิดของ Delon และ McLean เพ่ือศึกษาคิดถึงการลงทุนว่าจะคุ้มค่าส าหรับการน า

ระบบสนเทศมาใช้หรือไม่ โดยทั้งสองท่านใช้ปัจจัย 6 ประเภท ได้แก่คุณภาพของระบบ (System 

Quality)คุณภาพของสารสนเทศที่ได้จากระบบ (Information Quality) การใช้งาน (Use) ความพึง

พอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล (Individual Impact) และผลกระทบ

ต่อองค์กร (Organizational Impact) โดยปัจจัยแต่ละประเภทส่งผลกระทบถึงกันและกัน กล่าวคือ 

คุณภาพของระบบสารสนเทศเอง และคุณภาพของสารสนเทศท่ีระบบสารสนเทศผลิตให้เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการใช้สารสนเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยการใช้สารสนเทศและความพึง

พอใจของผู้ใช้ จะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ หากระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีคุณภาพ 



สรารัตน์ แซ่จิ๋ว 
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และผลิตสารสนเทศที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้ย่อมส่งผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศ โดยการใช้นี้จะส่งผล

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ และในทางกลับกัน ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการใช้

สารสนเทศที่ได้ในช่วงต่อมา ผลจากการใช้งานสารสนเทศที่ได้ และความพึงพอใจของผู้ใช้นี้เอง จะ

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้สารสนเทศ และรบบสารสนเทศ อันจะส่งผลต่อการ

ด าเนินการโดยรวม 

 สื่อ Social media และ Application ของหน่วยงานรัฐบาล 

 อย่างที่ทราบกันดีว่าการระบาดของโควิด-19 นั้นยาวนานกินเวลาเกินกว่า 1 ปีมาแล้ว และ

ปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในไทยก็ยังสูงในระดับคงที่ ท าให้นอกจากจะต้องปรับตัวให้

สามารถอยู่กับสถานการณ์นี้ได้แล้ว ก็มีมาตรการอื่น ๆ ที่เราควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามด้วย

เช่นกัน คือ พยายามอยู่กับบ้าน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านและสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ถ้าออกไปก็ต้อง

ป้องกันตัวเองและจ าให้ได้ว่าไปที่ไหนมาบ้าง รวมถึงผู ้ที ่ได้ผลกระทบจนไม่สามารถท างานได้ก็

จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ดังนั้น สิ่งที่ เป็นตัวกลางที่ดีที่สุดใน

สถานการณ์เช่นนี้ ก็คงหนีไม่พ้นโทรศัพท์มือถือที่ผู้คนส่วนใหญ่มีใช้กัน มีจ านวนไม่น้อยที่เป็นแบบ

สมาร์ทโฟน สามารถติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-

19 มาใช้ Tonkit360 จึงได้รวบแอปพลิเคชันของทางภาครัฐที่ เราใช้กันในช่วงโควิด-19 ทั้งนี้ ก่อนจะ

โหลดแอปพลิเคชันใด ๆ มาใช้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นแอป 

พลิเคชั่นของแท้หรือไม่ เพราะก่อนเข้าใช้งานแอปฯ ใด ๆ เราจ าเป็นต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัว

ต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมหรือลอกเลียนแบบ ข้อมูลที่เรากรอกตอนต้องลงทะเบียน

อาจถูกน าไปใช้ในทางมิชอบได้ 

 เพจเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของทางรัฐบาลที่อัพเดทข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ 

 1. เว็บไซต์กระทรวงสาธารณะสุข 

 2. เพจเฟสบุ๊คกระทรวงสาธารณะสุข 

 3. เพจเฟสบุ๊คของกระทรวงดิจิทัล Facebook DGA Thailand   

 แอปพลิเคชั่นของภาครัฐ 

 1. แอป หมอชนะ ใช้ตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 

 2. แอป Chula Care ใช้รองรับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 3. แอป DDC-Care ใช้ติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค Covid-19 

 4. แอป CITIZEN info ใช้ค้นหาพิกัดสถานพยาบาลรัฐใกล้ตัว รพ.รับตรวจ Covid-19 และ

ร้านธงฟ้า 
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 5. แอป AOT Airports ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสะดวกในการ

ติดตาม 

 6. แอป ใกล้มือหมอ ใช้วินิจฉัยโรคเบื้องต้นและสอบถามข้อมูลจากแพทย์โดยตรง 

 7. แอป Card2U ใช้อัพเดทตสถานการณ์และรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Covid-19 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้

วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ (Questionnaire - Online) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มใช้งานสื่อ social media และ Application จากทาง

รัฐบาล ในการติดตามข่าวสารโควิด 19 ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ 

จ านวน 400 ราย 

 2. เครื ่องมือที ่ใช ้ส  าหรับการวิจ ัย  เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ใช ้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยสร้างขึ ้นจากกระบวนการศึกษาหาความรู ้จากเอกสาร ข้อมูลทั ่วไป

พฤติกรรมการเลือกใช้งานสื ่อ social media และ Application จากทางรัฐบาล ในการติดตาม

ข่าวสารโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของประชากรในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ social media และ Application จากทางรัฐบาล 

เพ่ือติดตามข่าวสารโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับสื่อ Social media และApplication ของภาครัฐในการ

ติดตามข่าวสารโควิด 19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการ

แจกแบบสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลครบจ านวนแล้ว จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อน ามาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติต่อไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัย

จากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้  



สรารัตน์ แซ่จิ๋ว 
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 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาสร้างแบบสอบถาม 

 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานสื่อ social media 

และ Application จากทางรัฐบาล ในการติดตามข่าวสารโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร ที่ได้

จากการตอบแบบสอบถาม 

 
6. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียคือ เครือข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลหลาย ๆ คน อาทิ Facebook, Instragram และ 

Tiktok เป็นต้น ความถี่ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอยู่ที่วันละครั้ง และมีการใช้แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

เป็นหลัก มีความถี่ในการใช้สัปดาห์ละครั้ง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่บ่งบอกึงความส าเร็จในการใช้ระบบ

สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่บ่งบอกึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศในระดับ

ปานกลางในทุกด้าน โดยล าดับแรกคือ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อองค์กร รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศที่ได้จากระบบ 

ปัจจัยด้านการใช้ระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านความพอใจของผู้ใช้ ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบ

สารสนเทศ 

ปัจจัยท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดับความคิดเห็น 

ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ 3.06 .805 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศที่ได้จากระบบ 3.05 .844 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านการใช้ระบบสารสนเทศ 3.01 .809 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านความพอใจของผู้ใช้ 2.98 .836 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล 3.16 .766 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านผลกระทบต่อองค์กร 3.27 .772 ปานกลาง 

รวม 3.09 .724 ปานกลาง 
  



การวิเคราะหก์ารจัดการสื่อ Social media และ Application ของภาครัฐ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเพื่อติดตามข่าวสารของประชาชนใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

514 

 จากการศึกษาสามารถตอบสมมติฐานได้ดังนี้  
 1) เพศที ่แตกต ่างก ันมีผลต ่อพฤติกรรมการเล ือกใช ้งานสื ่อ social media และ 
Application จากทางรัฐบาล ในการติดตามข่าวสารโควิด 19 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
 2) ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social media และ Application 
เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 1 คู่  
 3) การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social media และ Application 
เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 6 คู่  
 4) สถานภาพสมรสที ่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื ่อ Social media และ 
Application เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ 
 5) อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social media และ Application 
เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 10 คู่ 
 6) Social media ของรัฐบาลที่เลือกใช้ในการติดตามข่าวสารต่างๆ ในช่วงโควิด -19 ที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social media และ Application เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 
19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
จ านวน 6 
 7) ความถี ่ในการใช้งานสื ่อ Social media ของรัฐบาลติดตามข่าวสารต่างๆ ในช่วง         
โควิด-19: ความถี่ในการใช้งานสื่อ Social media ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social 
media และ Application เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 7 คู่ 
 8) Application ของรัฐบาลที่เลือกใช้ในการติดตามข่าวสารและเหตุผลอื ่นๆ ในช่วง       
โควิด-19: Application ของรัฐบาลที่เลือกใช้ที ่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social 
media และ Application เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 17 คู่ 
 9) ความถี่ในการใช้งาน Application ของรัฐบาลติดตามข่าวสารต่างๆ ในช่วงโควิด-19 : 
ความถี่ในการใช้งาน Application ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social media และ 
Application เพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 7 คู่ 



สรารัตน์ แซ่จิ๋ว 
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 10) ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน อันได้แก่ 
ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศที่ได้จากระบบ ปัจจัยด้านการใช้ระบบ
สารสนเทศ ปัจจัยด้านความพอใจของผู้ใช้ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้านผลกระทบ
ต่อองค์กร ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศที่ได้จากระบบ ปัจจัยด้านการใช้
ระบบสารสนเทศ ปัจจัยด้านความพอใจของผู้ใช้ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้าน
ผลกระทบต่อองค์กรสารสนเทศ ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อ Social 
media และ Application เพ่ือติดตามข่าวสารโควิด 19 ของประชากรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่างานวิจัยครั้งนี้ ขอสรุปดังนี้  
 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานสื่อ social 
media และ Application จากทางรัฐบาลเพื่อติดตามข่าวสารโควิด 19 ที่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 2) ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
งานสื่อ social media และ Application จากทางรัฐบาล เพ่ือติดตามข่าวสารโควิด 19 ที่แตกต่างกัน
ในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

      1. ประชาชนที่ใช้งานสื ่อ Social media และ Application ของภาครัฐเพื ่อติดตาม
ข่าวสารและบริการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เนื ่องจากอยากทราบข้อเท็จจริงของ
สถานการณ์ จึงอยากให้รัฐบาลเป็นผู้อัพเดทข้อมูลแบบไม่ปิดบังและเป็นแบบ Real time เพื่อเป็น
ข้อมูลที่ประชาชนสามารถน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา
รัฐบาลไม่มีความแน่นอนในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด เช่น การออกกฎระเบียบในการ
เปิดหรือปิดประเทศ การออกกฎในการเคอร์ฟิวแบกระชั้นชิด เป็นต้นโดยทั้งนี้ท าให้ ประชาชนและ
ร้านค้าปลีก โดยเฉพาะร้านอาหารเกิดความสับสนในการกักตุนข้าวของเครื ่องใช้ ตลอดจนการ
วางแผนกิจการร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่ขายของสด ซึ่งที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใส 
และขาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดของรัฐบาล 
      2. รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้ Application ให้ครอบคลุมในทุกช่องทางที่

สามารถสื่อสารได้ เนื่องจากประชาชนต้องการทราบข่าวสารการบริการทางสาธารณสุข เช่น การ

ตรวจโควิดฟรี หรือฉีดวัคซีนฟรี จากการวิจัยพบว่ายังมีข้อเสนอแนะอยู่ว่าการประชาสัมพันธ์มีความ
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ล่าช้าและมีการรับรู้บริการต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง อีกทั้งประชาชนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์การตรวจโควิดฟรี และการฉีดวัคซีนฟรี หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นประชาชนตกการส ารวจ 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานคอยแจ้งข่าวสาร หรือแม้กระทั่งไม่มีสมาร์ทโฟนในการแจ้งข่าวสาร

และอัพเดทข้อมูลต่างๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้ ในสถานการณ์ท่ีประเทศไทย

ก าลังเข้าสู่ยุคของวัยผู้สูงอายุ เช่นนี้แล้วรัฐบาลควรให้ความสนใจกับบุคคลกลุ่มนี้ด้วย 

      3. ควรจัดหน่วยงานเฉพาะด้านที่ดูแลเกี่ยวกับสื่อ social media และ Application 

ในช่วงวิกฤตโควิดอาจส่งผลดีต่อสภาวการณ์นี้ ยังมีแอปพลิเคชั่นอีกหลากหลายที่ประชาชนไม่รู้จัก  

โดยอาจให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์นี้ โดยให้เข้าถึงชุมชนในพื้นที่

การรับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแค่การให้บริการตรวจโควิดฟรี และฉีดวัคซีนฟรีส าหรับชุมชน

บางชุมชนเท่านั้น และที่ส าคัญการกระจายข่าวสารยังไม่ทั่วถึงในขณะที่มีจุดการบริการทั้งตรวจโควิด

และฉีดวัคซีนที่ภาครัฐร่วมมือกับเอกชนอีกมากมาย ทั้งนี้สื่อ Social media และ Application อาจ

ยังไม่เพียงพอต่อการกระจายข่าวสาร 

      4. ควรจัดให้มีการส่งเสริมการสื่อสารเกี่ยวกับ Social media และ Application ที่เป็น
ของทางการในส่วนของโรงเรียน สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนห้างสรรพสินค้า และ
แหล่งชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนรู้จัก Social media และ Application ของทางการมากขึ้นใน
สภาวะวิกฤตนี้ 
      5. รัฐบาลควรรวมแอปพลิเคชั่นไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียวเพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      1. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน Social 
media และ Application ภายใต้สถานการณ์นี้ เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ด้านปัจจัยอื่นๆ และ
เพ่ิมความหนักแน่นของผลการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น 
      2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการส ารวจช่องทางการสื่อสารและให้บริการของภาครัฐที่
ไม่ใช่แค่สื่อ Social media และ Application ด้วย เช่น สื่อโทรทัศน์ หรือวิทยุกระจายเสียงในการ
วิจัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมมิติของข้อมูลข่าวสารในการวิจัย 
      3. ในการว ิจ ัยคร ั ้ งต ่อไปอาจจะศ ึกษาเพ ิ ่มในส ่วนของ ส ื ่อ social media และ 
Application ที่เป็นของเอกชนแล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันในหลายๆมิติ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพ่ือเป็นการศึกษาข้อบกพร่องของทั้ง
สองฝ่าย และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื ่อ social media และ Application ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการต้องการเข้าถึงข้อมูลแบบผสมผสานกัน 
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  4. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตด้านพื้นที่ของการวิจัยไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น 
พ้ืนที่ปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูลการวิจัยแบบกระจายให้ทั่วพ้ืนที่
ในประเทศไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้ และสร้างเครื่องมือในการเข้าถึงชุมชนหรือพื้นที่จังหวัดที่ห่างไกล
จากเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 
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อิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านกังานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 

 
 

สัญชัย กิตติอมรรัตน์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลที่

เกิดขึ้นจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษาปัญหา

และแนวทางในการพัฒนาการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) 

เพื่อเปรียบเทียบผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจากผู้รับบริการจ านวน 

147 คน และเจ้าหน้าที่ศุลกากรจ านวน 57 คน และกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์

จากผู้รับบริการจ านวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ศุลกากรจ านวน 4 คน โดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  

จากการประเมินผล พบว่า ในส่วนของผู้รับบริการ 1. ด้านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ด้านผลจากการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของ

เจ้าหน้าที่ศุลกากร 1. ด้านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ด้านผลจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ 

 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: sunchai.kit@stu.nida.ac.th 
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อิเล็กทรอนิกส์ มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อผิดพลาดมาก การตรวจสอบและแก้ไขท าได้ยาก แนว

ทางการพัฒนาคือ ควรมีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ หรือระบบศุลกากร

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ: การประเมินผล, หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า, อาเซียน 
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1. บทน า 

 เขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) คือ การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่ม

ประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ช่วยอ านวยความสะดวกและ

ขจัดอุปสรรคทางการค้า มีแนวคิดมาจากการให้แต่ละประเทศเลือกสินค้าที่ถนัด มีต้นทุนต ่าที่สุด หรือมี

ความได้เปรียบในการผลิต น าไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศนั้นไม่ถนัดหรือเสียเปรียบ สินค้าที่

เสียเปรียบจะถูกแลกเปลี่ยนกับประเทศที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ส่งผลให้ประเทศที่สมาชิกต่างได้รับ

ประโยชน์เหมือนกัน โดยประเทศสมาชิกจะท าข้อตกลงลดภาษีให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้

อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม  

 อาเซียนได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม 10 

ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน 

และอาเซียนได้มีความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) 

เป็นความตกลงในเรื่องมาตรการทางภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกทางการค้า 

เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน คือ การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับ

เขตการค้าเสรีอาเซียน (Form D) เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งก าเนิดสินค้ามาจาด

ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือขอรับการลดหย่อนภาษีศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง 

ถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรี เนื่องจากถ่ินก าเนิดสินค้าสามารถ

น ามาใช้การลดหรือยกเว้นภาษีได้ โดยเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกสัญชาติของสินค้า ซึ่งอาเซียนมีหนังสือ

รับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าส าหรับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี และมีการพัฒนาระบบศุลกากรแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW)  ท าให้เกิดหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียก e- Form D ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบนี้ ท าให้การน าเข้าส่งออกมีความสะดวก รวดเร็ว 

สามารถลดค่าใช้จ่ายได ้

กรมศุลกากรในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง มีเป้าหมายเป็นองค์กร

ศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและ

บริการที่เป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากร และมีหนึ่งในพันธกิจกรมศุลกากร  คือ การอ านวย

ความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรมีบทบาทหน้าที่

เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาในและส่งออกไปนอกประเทศ 

เป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

จากการที่อาเซียนได้มีการพัฒนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรม
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ศุลกากรที่เป็นหน่วยงานอ านวยความสะดวกทางการค้าก็ต้องมีการน าหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้หนังสือรับรองถิ่น

ก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ว่ าเมื่อมี

การใช้แล้วจะเกิดผลเป็นอย่างไร 

 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื ่อศึกษาผลที ่เกิดขึ ้นจากการใช้หนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานตรวจสินค้าลาดกระบัง 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิ ดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานตรวจสินค้าลาดกระบัง 

 

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) เป็นการรวมตัวของประเทศมากกว่า

สองประเทศขึ้นไปเพื่อผลประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศสมาชิก โดยทั่วไปการ

รวมกลุ ่มกันมีเป้าหมายคือเพื ่อก าจัดอุปสรรคทางการค้า การลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรและ

มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barrier) รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนและ

สร้างความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก นอกจากนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาจเกิดจากการใช้

ประโยชน์จากความช านาญของแรงงาน การประหยัดต่อขนาด หรือการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต

ระหว่างประเทศ การสร้างอ านาจต่อรองผลประโยชน์กับประเทศนอกกลุ่ม เป็นต้น 

 เขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลด

ภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มที่ท าข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% โดยใช้อัตราภาษี

ปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด ในอดีตการ

จัดตั้งเขตการค้าเสรีส่วนใหญ่เกิดจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน มีเขตแดนติดต่อกัน ประชาชนมีการ

ติดต่อค้าขายมาเป็นเวลานาน จึงเกิดความตกลงโดยลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี แต่ปัจจุบัน เขต

การค้าเสรีได้ขยายใหญ่ขึ้น ไม่จ ากัดเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกัน แต่รวมไปถึงประเทศต่ าง
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ภูมิภาค ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นกลุ่มประเทศ แต่อาจท าเป็นการเจรจาของ 2 ประเทศ (ทวิภาคี) เช่น 

ไทยกับนิวซีแลนด์ สิงคโปร์กับญี่ปุ ่น หรือเกิดจากการเจราเป็นหลุ่มประเทศกับประเทศหนึ่ง เช่น 

อาเซียนกับจีน  

 3.2 ถิ่นก าเนิดสินค้า  

ถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสัญชาติของสินค้า มีความสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวกับการลด

หรือยกเว้นภาษีน าเข้า เป็นกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งภายใต้ความตกลงของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่าง

ประเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า และผู้บริโภค

ล้วนต้องทราบที่มาหรือถิ่นก าเนิดที่แท้จริงของสินค้า ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าโดยเฉพาะบริษัทข้าม

ชาติที่มีสาขาทั่วโลกจะให้ความส าคัญกับถิ่นก าเนิดสินค้า เพราะจะท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

น าเข้า รวมไปถึงการลงทุนหรือการย้ายฐานการผลิตเพื่อให้ได้ถิ่นก าเนิดจากประเทศนั้น ถิ่นก าเนิด

สินค้ามีความเกี่ยวพันกับเจ้าของสินค้า ผู้ผลิต และเก่ียวโยงไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยพัฒนา 

และความเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ หลายประเทศมีกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เป็นของ

ตนเอง ถิ่นก าเนิดของสินค้าจึงมีประโยชน์ในการอ้างอิงที่มาของสินค้าและการใช้ประโยชน์ในทาง

การค้า และยังเป็นเครื่องมือในการปกป้อง รักษา หรือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศตนเอง 
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      3.2.1 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียน (กรมการค้าต่างประเทศ, 2562) 

 การยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าสามารถยื่นได้ที่กรมการค้าต่างประเทศมี 4 ขั้นตอน

คือ 

1. ตรวจสอบพิกัดศุลกากรที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (ใช้เลขพิกัดศุลกากรของประเทศ

ปลายทาง) 

2. ท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก – น าเข้า 

3 ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด (ตรวจต้นทุนการผลิต) 

    3.1 พิกัดอัตราศุลกากรที่ 01-24 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ เพ่ือ

ใช้เป็นเอกสารแนบส าหรับยื่นขอฟอร์ม 

    3.2 พิกัดอัตราศุลกากรที่ 25-97 ยื่นขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ ผ่านระบ U Rovers 

4. ยื่นขอฟอร์มทางระบบออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ผ่านระบบ ESS 

1. ตรวจสอบพิกัดศุลกากรที่ได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี 

(ใช้เลขพิกัดศุลกากรของประเทศปลายทาง) 

2. ท าบัตรประจ าตัวผูส้่งออก - น าเขา้ 

3 ตรวจคุณสมบัติของสินคา้ทางด้านถิ่นก าเนิด 

(ตรวจต้นทนุการผลติ) 

พิกัดอัตราศุลกากรที่ 01-24 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบส าหรับยืน่ขอฟอร์ม 

พิกัดอัตราศุลกากรที่ 25-97 

ยื่นขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ 

ผ่านระบ U Rovers 

4 ยื่นขอฟอร์มทางระบบออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้(ยืน่

แบบ ESS) 
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 3.3 เขตการค้าเสรีอาเซียนและหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียน 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) จัดตั ้งขึ ้นในปี 2535 

ภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: 

ASEAN) เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบเริ่มต้น โดยมีที่มาจากแนวคิดจากทฤษฎีการได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบ (The Theory of Comparative Advantage) ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ

เดวิดริคาร์โด (David Ricardo) โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค 

(Classic Theory) ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนี้มองว่าประเทศแต่ละประเทศควรเลือกที่จะ

ผลิตและส่งออกสินค้าที่ตนเองได้เปรียบ เขตการค้าเสรีอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากร

ระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0 % และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศ

นอกกลุ่ม การท าเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่

ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก แต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆรวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ (services) และ

การลงทุนด้วย  

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน คือ หนังสือรับรองที่ใช้ยื่นขอใช้

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เกิดขึ้นภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ภายใต้ข้อตกลง CEPT (Common 

Effective Preferential Tariff) หมายถึง อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษี

ศุลกากรดับสินค้าที่น าเข้าระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน 

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) คือ เอกสารที่ใช้

เพื่อยืนยันกับผู้ซื้อว่า สินค้าที่ส่งออกไปนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบภายในประเทศ มีการผลิตหรือผ่าน

กระบวนการผลิตในประเทศนั้น แต่ไม่สามารถน าไปยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีได้ 

2. หนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin) คือ 

เอกสารที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยท าให้ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิพิเศษทาง

ภาษีอากรในการน าเข้าสินค้านั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียน 

อาเซียนได้มีการพัฒนาระบบศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว  (ASEAN Single 

Window: ASW)  ส่งผลให้เกิดการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Form D) โดยการพัฒนาเกิดขึ้นจากการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียนด้านกฎถิ่นก าเนิดสินค้า ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบที่จะให้ใช้

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ในทางปฏิบัติอย่างเต็ม
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รูปแบบโดยไม่มีกระดาษ (ASW Live Operation) เพื่อรับสิทธิพิเศษทางการค้า และเป็นนโยบาย

ส าคัญของอาเซียนในการบูรณาการร่วมกันเพ่ือช่วยลดต้นทุน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 3.4 การประเมินผล 

การประเมินผล คือ กระบวนการในการวัดคุณค่าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่ง

การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งชองการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเก่ียวข้องกับการวัด ต้อง

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดคุณค่า  มีวัตถุประสงค์ คือ การศึกษา

วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุนั้นเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่ โดย เป็นการสร้างความ

ชัดเจน ความโปร่งใส การปรับปรุง และการพัฒนาตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 

รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือ

รายการประเมินซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งนักวิชาการทางด้านการประเมิน 

ได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไปแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) รูปแบบการประเมินที ่เน้นจุดมุ ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบการ

ประเมินที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือการประเมินโดยตรวจสอบผลตามที่ได้ระบุไว้ใน

จุดมุ่งหมาย จากนั้นดูว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น รูปแบบการประเมินไทเลอร์ 

(Ralph W. Tyler: 1943) (Cronbach: 1973) และเคริกแพตทริค (Kirkpatirck) 

2) รูปแบบการประเมินที ่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็น

รูปแบบการประเมินที่เน้นการได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการนั้น 

เช่น รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake: 1967) 

3) รูปแบบการประเมินที ่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model) 

เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการหาข้อมูลและข่าวสารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้อง เช่น รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch: 1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam: CIPP: 

1968) อัลคิน (Alkin: 1967) 
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 3.5 กรมศุลกากร 

      3.5.1 วิสัยทัศน์กรมศุลกากร 

 องค์กรศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของ

สังคม ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ 

      3.5.2 พันธกิจกรมศุลกากร 

 - อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

 - ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่าง

ประเทศ 

 - เพิ ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทาง

ศุลกากร 

 - จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

      3.5.3 ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 

 1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความ

สะดวกทางการค้า 

 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า

ชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก 

 3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษา การประเมินผลการใช้หนังส ือร ับรองถิ ่นก  าเน ิดส ินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) ท ั ้ ง เ ช ิ งปร ิ ม าณ (Quantitative Research) และ เช ิ งค ุณภ าพ 

(Qualitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้รับบริการที่ใช้หนังสือรับรอง          

ถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ระหว่างเดือน 

กันยายน 2564 ถึง ตุลาคม 2564 มีจ านวน 66 ราย ผู้ศึกษาจะใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการ

ค านวณของ Yamane’s ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อน 0.05) ได้กลุ่มตัวอยา่งมี

จ านวน 57 คน จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามโอกาสหรือความน่าจะเป็นทางสถิติ โดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling Sampling) ส าหรับการสัมภาษณ์ใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Sampling) จากผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 4 คน 

กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ระหว่างเดือน กันยายน 2564 ถึง ตุลาคม 2564 มีจ านวน 232 ราย 

ผู้ศึกษาจะใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการค านวณของ Yamane’s ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 (ความคลาดเคลื่อน 0.05) ได้กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 147 ราย  จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างที่เป็นไป

ตามโอกาสหรือความน่าจะเป็นทางสถิติ โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling Sampling) ส าหรับการสัมภาษณ์ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling 

Purposive Sampling) จากผู้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 

6 คน 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ฉบับ ดังนี้  

4.2.1 ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความความคิดเห็นต่อการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู ้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด 

(Closed-ended Form) และปลายเปิด (Open-ended questions) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศึกษา อายุงาน ประเภทธุรกิจ และปริมาณใบขนสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากร 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้รับบริการ มีลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 5 ระดับ ได้แก่ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปาน

กลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นผลการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้รับบริการ มีลักษณะคาตอบเป็นแบบาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วย

น้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถเสนอความคิดอ่ืนนอกเหนือจากส่วนที่ 2-3 

4.2.2 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความความคิดเห็นต่อการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยใช้แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด 

(Closed-ended Form) และปลายเปิด (Open-ended questions) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศึกษา และอายุงาน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ได้แก่ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปาน

กลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นผลการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ได้แก่ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปาน

กลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถเสนอความคิดอ่ืนนอกเหนือจากส่วนที่ 2-3 

4.2.3 ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่

เกี ่ยวข้องกับการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัมภาษณ์

ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล และประเภทบริษัท 

ส่วนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1)  ความสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 2) ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อท่านอย่างไร 3) ปัญหา อุปสรรคที่พบและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว 4) แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

4.2.4 ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่

เกี ่ยวข้องกับการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัมภาษณ์

ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล และต าแหน่ง  
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ส่วนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กรมศุลกากร 2) ผลต่อกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ศุลกากร 3) ปัญหา อุปสรรคที่พบและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว 4) แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 4.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                       ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการศึกษา 

 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการที่ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

        ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง                                           จ านวน        

ร้อยละ 

1. เพศ เพศชาย 111 78.2  

เพศหญิง 31 21.8  

รวม 142 100  

2. อาย ุ ต ่ากว่า 25 ปี 3 2.1  

25-35 ปี 37 26.1  

การประเมินผลการใช้หนังสือ

รับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ลักษณะงาน 

ปัจจัยในการด าเนินงาน 

- ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
- ปัจจัยด้านประสบการณ์ใน

การท างาน 
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        ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง                                           จ านวน        

ร้อยละ 

36-45 ปี 51 35.9  

46-55 ปี 39 27.5  

56 ปีขึ้นไป 12 8.5  

รวม 142 100  

3. การศึกษา ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 2 1.4  

มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 40 28.2  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 50 35.2  

ปริญญาตรี 48 33.8  

สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.4  

รวม 142 100  

4. สถานภาพ เจ้าของบริษัท 3 2.1  

พนักงานบริษัท 24 16.9  

ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) 113 79.6  

อ่ืน ๆ 2 1.4  

รวม 142 100  

5. อายุงาน น้อยกว่า 1 ปี 3 2.1  

1-5 ปี 40 28.2  

6-10 ปี 34 23.9  

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 65 45.8  

รวม 142 100  

6. ประเภทธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 31 21.8  

สินค้าอุปโภคบริโภค 42 29.6  

สินค้าอุตสาหกรรม 28 19.7  

เทคโนโลยี 6 4.2  

บริการ 28 19.7  

อ่ืน ๆ 7 4.9  

รวม 142 100  



สัญชัย กิตติอมรรัตน ์
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        ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง                                           จ านวน        

ร้อยละ 

7. ป ร ิ ม า ณ ใ บ ข น

สินค้าที ่ผ่านพิธีการ

ศุลกากร 

ไม่เกิน 50 ฉบับ/เดือน 69 48.6  

50-100 ฉบับ/เดือน 41 28.9  

100-200 ฉบับ/เดือน 19 13.4  

มากกว่า 200 ฉบับ/เดือน 13 9.2  

รวม 142 100  

กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเพศชาย ร้อยละ 78.2 มี

อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 35.9 การศึกษาส่วนใหญ่เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 35.2 

สถานภาพของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนออกของ ร้อยละ 79.6 มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 29 .6 และมีปริมาณใบขน

สินค้าส่วนใหญ่ไม่เกิน 50 ฉบับ/เดือน ร้อยละ 48.6 

ตารางที่ 5.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

        ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง                                           จ านวน        

ร้อยละ 

1. เพศ เพศชาย 29 50.9  

เพศหญิง 28 49.1  

รวม 57 100  

2. อาย ุ ต ่ากว่า 25 ปี 0 0  

25-35 ปี 22 38.6  

36-45 ปี 21 36.8  

46-55 ปี 7 12.3  

56 ปีขึ้นไป 7 12.3  

รวม 57 100  

4. สถานภาพ ต ่ากว่าปริญญาตรี 0 0  

ปริญญาตรี 17 29.8  

สูงกว่าปริญญาตรี 39 68.4  



การประเมินผลการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
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        ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง                                           จ านวน        

ร้อยละ 

รวม 57 100  

5. อายุงาน น้อยกว่า 1 ปี 2 3.5  

1-5 ปี 17 29.8  

6-10 ปี 11 19.3  

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 27 47.4  

รวม 57 100  

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยเป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 50.9 อายุของเจ้าหน้าที ่ศุลกากรส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 38.6 สถานภาพ

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 68.8 และส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้น

ไป ร้อยละ 47.4 

 5.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

ตารางที ่ 5.3 การวิเคราะห์การใช้หนังส ือร ับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ  

ด้านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Form D) 

Mean S.D. แปลผล 

1. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดต้นทุนของบริษัท 4.15 0.78 มาก 
2. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน 4.03 0.82 มาก 

3. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดระยะเวลาในการจัดการ
เอกสาร 

4.05 0.84 มาก 

4. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดการท างานท่ีซ ้าซ้อน 4.02 0.86 มาก 
5. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้

ง่าย 
4.09 0.92 มาก 

6. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล 3.86 1.01 มาก 
7. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีความปลอดภัยของข้อมูล 4.08 0.83 มาก 
8. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้ท่านด าเนินงานได้สะดวก 

รวดเร็ว 
4.05 0.90 มาก 



สัญชัย กิตติอมรรัตน ์
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ด้านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Form D) 

Mean S.D. แปลผล 

9. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ลดปัญหาในการใช้หนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า 

4.15 0.82 มาก 

10. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีประโยชน์ต่อการด าเนินพิธี
การทางศุลกากร 

4.19 0.85 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.72 มาก 

จากการศึกษาการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ที่  4.06 อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า แต่ละมีระดับความคิดเห็นใน

ระดับมาก โดยมีรายละเอียดคือ (1) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดต้นทุนของบริษัท มีค่าเฉลี่ย 

4.15 (2) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.03 (3) การใช้

หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดระยะเวลาในการจัดการเอกสาร มีค่าเฉลี่ย 4.05 (4) การใช้หนังสือฯ 

(e-Form D) ช่วยลดการท างานที่ซ ้าซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.02 (5) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้ท่าน

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.09 (6) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดความผิดพลาด

ของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.85 (7) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 

4.08 (8) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้ท่านด าเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.05 (9) 

การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ลดปัญหาในการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า มีค่าเฉลี่ย 4.15 (10) 

การใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีประโยชน์ต่อการด าเนินพิธีการทางศุลกากร มีค่าเฉลี่ย 4.19 

 ตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์ผลจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ  

ด้านผลจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Form D) 

Mean S.D. แปลผล 

1. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า 

4.11 0.79 มาก 

2. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดอุปสรรคทางการค้า 4.00 0.81 มาก 

3. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเว้นระยะห่างกับเจ้าหน้าที่  
(ในสถานการณ์ โควิด-19) 

4.25 0.77 มาก 

4. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ  (e-Form D) ช่วยเพิ ่มความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4.08 0.97 มาก 



การประเมินผลการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

536 

5.  ท่านคิดว่ากรมศุลกากรมีการพฒันาการใช้หนังสือฯ (e-Form D) อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.10 0.87 มาก 

6. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้มีระบบที่ทันสมัย ตอบรับการ
ด าเนินธุรกิจ 

4.20 0.86 มาก 

7. ท่านคิดว่าในภาพรวมการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีประสิทธิภาพ 4.05 0.95 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.07 0.72 มาก 

จากการศึกษาการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ที่ 4.07 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า แต่ละหัวข้อมีความคิดเห็นใน

ระดับมาก โดยมีรายละเอียด คือ (1) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันทางการค้า มีค่าเฉลี่ย 4.11 (2) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดอุปสรรคทางการค้า มี

ค่าเฉลี่ย 4.00 (3) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเว้นระยะห่างกับเจ้าหน้าที่ (ในสถานการณ์ โควิด-

19) มีค่าเฉลี่ย 4.25 (4) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเพิ่มความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มี

ค่าเฉลี่ย 4.08 (5) ความคิดเห็นต่อกรมศุลกากรที่มีการพัฒนาการใช้หนังสือฯ (e-Form D) อย่าง

ต่อเนื่อง (6) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้มีระบบที่ทันสมัย ตอบรับการด าเนินธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย 

4.20 (7) ภาพรวมการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.05 

ตารางที ่ 5.5  การวิเคราะห์การใช้หนังส ือร ับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

ด้านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Form D) 

Mean S.D. แปลผล 

1. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) สามารถช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4.32 0.78 มาก 

2. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน 4.18 0.89 มาก 
3. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดระยะเวลาการจัดการเอกสาร 4.51 0.78 มากที่สุด 

4. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดการท างานท่ีซ ้าซ้อน 4.21 0.96 มาก 
5. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น 4.25 0.91 มาก 

6. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.46 0.83 มาก 
7. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีความปลอดภัยของข้อมูล 4.32 0.76 มาก 

8. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล 4.00 0.96 มาก 
9. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้ท่านด าเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว 4.21 0.96 มาก 
10. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ลดปัญหาในการใช้หนังสือรับรองถิ่น

ก าเนิดสินค้า 
4.35 0.81 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.69 มาก 
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จากการศึกษาผลการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.28 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า หัวข้อมี่มีความคิดเห็นใน

ระดับมากท่ีสุดคือ การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดระยะเวลาการจัดการเอกสาร มีค่าเฉลี่ย 4.51 

ส่วนหัวข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ (1) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) สามารถช่วยลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.32 (2) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.18 (3) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดการท างานที่ซ ้าซ้อน มีค่าเฉลี่ย 

4.21 (4) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.25 (5) การใช้หนังสือ

ฯ (e-Form D) ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.46 (6) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) มี

ความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.32 (7) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยลดความผิดพลาดของ

ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.00 (8) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้ท่านด าเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว มี

ค่าเฉลี่ย 4.21 (9) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ลดปัญหาในการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า มี

ค่าเฉลี่ย 4.35 

ตารางที่ 5.6 การวิเคราะห์ผลจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

ด้านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Form D) 

Mean S.D. แปลผล 

1. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ 

4.19 0.93 มาก 

2. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วยเว้นระยะห่างกับผู้มาติดต่อราชการ (ใน
สถานการณ์ "โควิด-19") 

4.26 0.97 มาก 

3. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้มีระบบที่ทันสมัย ตอบรับการท างาน
ในปัจจุบัน 

4.54 0.66 มากที่สุด 

4. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.46 0.68 มาก 
5. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) เป็นประโยชน์ต่อกรมศุลกากร 4.40 0.68 มาก 
6. ท่านคิดว่าการใช้หนังสือฯ (e-Form D) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 4.61 0.53 มากที่สุด 

7. ท่านคิดว่าในภาพรวมการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีประสิทธิภาพ 4.28 0.80 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.39 0.57 มาก 

มีค่าเฉลี่ยรวม 4.39 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า หัวข้อมี่มีความ

คิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ (1) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ท าให้มีระบบที่ทันสมัย ตอบรับการ

ท างานในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.54 (2) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม
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ศุลกากร มีค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนหัวข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ (1)  การใช้หนังสือฯ (e-Form 

D) ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ (2) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) ช่วย

เว้นระยะห่างกับผู้มาติดต่อราชการ (ในสถานการณ์ "โควิด-19") มีค่าเฉลี่ย 4.26 (3) การใช้หนังสือฯ 

(e-Form D) เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.46 (4) การใช้หนังสือฯ (e-Form D) เป็น

ประโยชน์ต่อกรมศุลกากร มีค่าเฉลี่ย 4.40 (5) ภาพรวมการใช้หนังสือฯ (e-Form D) มีประสิทธิภาพ 

มีค่าเฉลี่ย 4.28 

 5.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

      5.3.1 ด้านเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประกอบด้วย 

 (1) ด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  

  การใช้หนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากร เนื่องจากกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานอ านวยความสะดวกทาง

การค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศตามพันธกิจของกรมศุลกากร ซึ่งการใช้หนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออ านวย

ความสะดวกทางการค้า ตอบรับกับพันธกิจของกรมศุลกากร นอกจากนี้การพัฒนากระบวนงานและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์

ของกรมศุลกากร ซึ่งการน าหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ท าให้

เกิดการอ านวยความสะดวกทางการค้า รวดเร็ว ทันสมัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 (2) ผลจากการปฏิบัติงานของกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

  การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรให้มีความเป็นสากล สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลทางการค้ากับนานนา

ประเทศได้ ในด้านเจ้าหน้าที ่ศุลกากร การใช้หนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น และช่วยลดข้อสงสัยในหนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นส่งมาจากประเทศต้นทางโดยตรง 

ช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารได้ 

 (3) ด้านปัญหาหรืออุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 

  ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเป็นในด้านข้อมูลของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีข้อผิดพลาด ไม่ตรงกับเอกสารอื่นที่ยื่นผ่านพิธีการทางศุลกากร ซึ่ง

ในการแก้ไขปัญหาควรให้มีการพัฒนาระบบเชื่องโยงข้อมูล 

 (4) ด้านการพัฒนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมศุลกากรในอนาคต 
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  กรมศุลกากรจะมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น 1. พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลของหนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อให้เกิด

ความสะดวกกับทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการ 2. การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานอื ่น เช่น ข้อมูลใบรับรองสุขภาพพืช เพื ่อให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานงาน พัฒนาระบบการให้บริการ เป็นต้น 

      5.3.2 ด้านผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

 (1) ด้านความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับบริการเห็น

ว่าเหมาะสม เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว สนับสนุนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ลดระยะเวลาการ

จัดส่งเอกสาร และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้บางประเทศไม่สามารถส่งหนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบกระดาษมาได้ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร ซึ่งการ

ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและ

ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 

 (2) ด้านผลกระทบต่อผู้รับบริการ 

  ด้านบวก คือ การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

ท าให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว เพราะไม่ต้องรอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบกระดาษ 

  ด้านลบ คือ การแก้ไขเอกสารท าได้ยาก และรายละเอียดต้องถูกต้อง เพราะหากมี

ข้อมูลไม่ถูกต้องจะแก้ไขได้ยาก 

 (3) ด้านปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  สามาถแบ่งปัญหาและแนวทางแก้ไขได้เป็น 

  - ด้านการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยทางระบบยังไม่มีการให้ตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู ้ประกอบการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อมูลผิดพลาด โดยกรม

ศุลกากรควรพัฒนาระบบการตรวจสอบหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  - ด้านการแก้ไขข้อมูล ต้องให้ประเทศต้นทางยกเลิก ซึ่งเป็นปัญหาในการแก้ไขข้อมูล

เพราะต้องเสียเวลาในการแก้ไข โดยกรมศุลกากรควรพัฒนาระบบการแก้ไขหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถแก้ไขได้จากประเทศปลายทางที่ท าการตรวจปล่อย

สินค้า 
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  - ด้านข้อมูลของโดยกรมศุลกากรควรพัฒนาระบบการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่น

ก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน่วยของสินค้าประเทศต้นทางกับประเทศ

ปลายทางต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน  ท าให้มีปัญหาในการตรวจปล่อยสินค้าจากความสงสัยใน

ปริมาณหน่วยของสินค้า ซึ่งทางกรมศุลกากรควรพัฒนาระบบการตรวจปล่อยให้สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน 

 (4) ด้านความคาดหวังในการพัฒนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้รับบริการคาดหวังให้กรมศุลกากรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ 

โดยให้ผู ้ประกอบการสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของหนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้เลยโดยไม่ต้องรอข้อมูลส่งมาที่กรมศุลกากร เพราะเมื่อผู้น า

เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดก็จะแก้ไขได้ทันก่อนผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการ

ผ่านพิธีการศุลกากรได้ นอกจากนี้ผู้รับบริการคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลทั้งหมดของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เมือนกัน เพราะเจ้าหน้าที่

ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยสินค้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าจะได้รับข้อมูลที่ไม่

เท่ากัน การพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จะท าให้การผ่านพิธีการศุลกากรท าได้สะดวก 

รวดเร็วขึ้น 

 

6. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 6.1 อภิปรายผลการศึกษา 

 ตารางที่ 6.1 การอภิปรายผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ ผลการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ส่วนผู้รับบริการเห็นด้วยกับการใช้หนังสือฯ 

- ส่วนเจ้าหน้าที่ศุลกากรเห็นด้วยกับการใช้หนังสือฯ 

2. เพื ่อเปรียบเทียบผลที ่คาดว่าน่าจะเกิด
ขึ้นกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้หนังสือรับรองถิ่น
ก  า เ น ิ ด ส ิ น ค ้ า ข อ ง อ า เ ซ ี ย น แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้หนังสือฯ เป็นไปตามผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิดขึ ้น เช่น สามารถลดต้นทุน  ลดการท างานที ่ซ  ้าซ้อน เพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขัน และสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เป็นต้น 



สัญชัย กิตติอมรรัตน ์
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3. เพ ื ่อศ ึกษาปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาการใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- ปัญหาที่พบ คือ ไม่สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลของหนังสือฯ  
ท าให้หากข้อมูลผิดพลาด จะด าเนินพิธีการศุลกากรล่าช้า 

- แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 

การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากร

ตรวจสินค้าลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) การศึกษาประโยชน์และผลที่เกิดจากการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) เปรียบเทียบผลที่คาดว่าน่าจะเกิดกับผลที่

เกิดขึ้นเมื่อใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) ศึกษาปัญหาและแนว

ทางการพัฒนาการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการส ารวจโดย

การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ศุลกากรและผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งการน าเสนอเป็น 3 หัวข้อตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 

      6.1.1 ด้านประโยชน์และการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 (1) ด้านผู้รับบริการ 

  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการเห็นด้วยกับการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยผู้รับบริ การเห็น

ด้วยในทุกด้าน แสดงว่าผู้รับบริการเห็นว่าการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ ทั้งนี้ ผู ้ศึกษาเห็นว่าทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

ประเทศได้มีการพัฒนาได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ช่วยให้มี ความสะดวก 

รวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการท างานที่ซ ้าซ้อนได้ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวีณา ปิ่นแก้ว (2557) ที่การศึกษาการใช้ระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self 

Certification) ภายใต้เขตการค ้าเสร็อาเซียน (AFTA) ของผู้ส่งออก พบว่า การใช้ระบบการรับรองถิ่น

ก านิดสินค้าด้วยตนเองมีประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านระยะเวลา ช่วยให้ลดเวลาในทุกขั้นตอนของ

การขอ Form D ด้านต้นทุน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการออก Form D ด้าน

กระบวนการ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีท าให้ได้รับความสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้น ด้านความโปร่งใส 

สามารถหลีกเดี่ยงในความไม่แน่นอนและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในเรื ่องของพิกัดที่ส่งออก ด้าน

ศักยภาพด้านการแข่งข้นท าให้ลูกค้าต่างประเทศได้รับความสะดวกในการผ่านพิธีการโดยใช้สิทธิ์

ลดหย่อนภาษีน าเข้าได้ทันที ท าให้มีโอกาสได้รับการสั่งซื้อได้มากขึ้น  

  (2) ด้านเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

  จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรเห็นด้วยกับการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยเจ้าหน้าที่



การประเมินผลการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
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ศุลกากรเห็นด้วยในระดับมาก ยกเว้น (1) ด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากร (2) ด้าน

ระบบที่ทันสมัย ตอบรับการท างานในปัจจุบัน และ (3) ด้านการลดระยะเวลาการจัดการเอกสาร ที่

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเห็นด้วยมากที่สุด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเห็นว่าการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างประเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที ่ศุลกากรได้ เช่น ช่วยลด

ระยะเวลาการจัดการเอกสาร ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย  

เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานุพงศ์ รตะเศรษฐศักดิ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา : ส านักงานบริการการค้าต่างประเทศเขต 3 ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการท างาน

กับระบบการยื่นค าร้องในรูปแบบของข้อมูลประเภทเอกซ์เอ็มแอล พร้อมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องการคือ 

ใบก ากับสินค้า ใบก ากับหีบห่อ และใบตราส่ง ถูกท าเป็นรูปแบบเดียวกัน และยังลดขั้นตอนการตรวจ

ผลตรวจคุณสมบัติของสินค้าอีกด้วย เพราะระบบมีการตรวจแบบอัตโนมัติ จากเลขผลตรวจคุณสมบัติ

ด้านถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ประกอบการบันทึกไว้ในข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล 

      6.1.2 ด้านการเปรียบเทียบผลที่คาดว่าน่าจะเกิดกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้หนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  จากผลการวิจัยพบว่าการใช้หนังสือรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศุลกากรเห็นด้วยในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 

สอดคล้องกับผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น เช่น (1) ด้านการค้าเสรี การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น สามารถลดอุปสรรคทางการค้า เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น สอดคล้องกับผลจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม (2) เขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่า การใช้แล้วพบว่า

เป็นการช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า ลดต้นทุน ลดระยะเวลาการด าเนินงาน มีประสิทธิภาพ 

ช่วยเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น สอดคล้องกับผลจากการใช้

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ รวิสรา สุทธวัจน์ ( 2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลประสิทธิภาพระบบ EDI ในงาน

ศุลกากรด้านพิธีการส่งออก ซึ่งเป็นการศึกษาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผล

การศึกษาพบว่า การใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดีกว่าระบบแบบเดิมในค้านการ

ลดขั้นตอน การลดค่าใช้จ่าย การลดการใช้เอกสาร การลดระยะเวลาในการผ่านพิธีการ การลดความ

ผิดพลาดของเอกสาร  
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      6.1.3 ด้านปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของ

อาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหา
ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยพบว่า ปัญหาหลักคือ (1) ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ พบว่า ระบบนี้สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้เพียงอย่างเดียว ท า
ให้การใช้ระบบยังมีข้อจ ากัด และเป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งใน
ด้านผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศุลกากร เช่น ผู้รับบริการไม่สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนปฏิบัติพิธีการได้ ท าให้หากมีข้อมูลผิดพลาดต้องมีการแก้ไข 
ซึ่งต้องส่งเรื ่องที่แก้ไขไปยังประเทศต้นทางผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหท าการแก้ไข ท าให้ใช้ระยะเวลาการแก้ไขนาน (2) ข้อมูลในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังพบข้อมูลผิดพลาด ท าให้หากมีการผ่านพิธีการศุลกากรโดยมี
ข้อมูลที่ผิดพลาด ผู้รับบริการต้องไปขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับใหม่ที่ประเทศต้นทางผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ท าให้ไม่สะดวกและเสียเวลาในการผ่าน
พิธีการศุลกากร ดังนั้น จากปัญหาที่ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนาให้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ผ่านกรมศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศปลายทาง
หรือประเทศที่ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัที่
จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทั้งผู ้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการใช้หนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ ธิดาวรรณ คุ้มเนตร (2550) ที่ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาความพร้อมของผู้ปฏิบัติการระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ส าหรับการส่งออก ซึ่งพบว่า ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารยังไม่
สามารถน าไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกเนื้อหางานเนื่องจากการพัฒนาระบบฯยังไม่สมบูรณ์ กรมศุลกากร
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยังไม่ได้ท าโครงการเชื่อมโยงกันตั้งแต่แรก ดังนั้นในช่วง
ระยะเวลาเริ่มแรกของการน าระบบฯ มาใช้งานพบว่ายังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 6.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับริการและเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นและข้อแสนอแนะ ดังนี้ 

      6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  จากผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการเห็นด้วยกับการใช้หนังสือรับรองถิ่น

ก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

ของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีปัญหาใหญ่ในด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศที่

ไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
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ก าหนดแผนในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้หนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้กรมศุลกากร

ควรจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมี

เสถียรภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในการผ่านพิธีการศุลกากร 

      6.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้รับบริการ 

  ผู้รับบริการในภาพรวมเห็นด้วยกับการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็อาจจะข้อจ ากัดในเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ ดังนั้น 

กรมศุลกากรควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการ การด าเนินการ และขั้นตอนในการใช้หนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่าหากมีข้อมูลที่ผิดพลาด

จะต้องมีการท าอะไรต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิ เล็กทรอนิกส์ได้

อย่างมีประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของตลาดอาเซียนที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

      6.2.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

  ข้อจ ากัดในงานวิจัยนี้ คือ (1) การวิจัยนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจง เป็นเพียงหน่วยงาน

หนึ่งของกรมศุลกากร คือ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้รับบริการ

และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง แต่กรมศุลกากรมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจ านวน 54 แห่ง ดังนั้น งานวิจัยนี้เป็นเพียงกรณีศึกษา ไม่สามารถน าไปอ้างอิงเป็นการวิจัย

ในเรื่องหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร

ทั่วประเทศได้ เพราะตัวอย่างที่เก็บรวบรวมยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานกรมศุลกากรที่ใช้หนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้การสรุปผลหรือผลของ

งานวิจัยมีความแตกต่างหรือคลาดเคลื่อนกัน (2) การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่มี

การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การค้าระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบหรือนโยบายของภาครัฐที่

เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้งานวิจัยนี้อาจไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งผู้วิจัย

ไม่ได้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและการท าวิจัย

ท าให้ไม่สามารถท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานศุลกากรทั่วประเทศและในสถานการณ์ที่มี

อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
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      6.2.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

  จากข้อจ ากัดดังกล่าวของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะต่อนักวิจัยท่านอื่นที่สนใน

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตควรจะ

ท า คือ 

 1. ควรท าการวิจัยโดยเก็บตัวอย่างจากผู ้ร ับบริการและเจ้าหน้าที ่ศุลกากรใน

หน่วยงานกรมศุลกากรทั่วประเทศที่ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  

เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมด เพราะการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละส านักงาน

หรือด่านศุลกากรอาจมีสินค้าหรือรูปแบบทางการค้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจส่ งผลต่อการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 

หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติม ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตเปรียบเทียบกับในอดีตเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาที่ชัดเจน 
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พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน  

สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

สาธิกา อาจองค์* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอป
พลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ธนาคารออมสิน สาขา
บางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ของ W.G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่างของประชากรจ านวน 385 คน จากนั้นน ากลุ่มตัวอยา่ง
ที ่ได้มาสุ ่มแบบบังเอิญอีกครั ้งจากประชากร เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศ
หญิง ร้อยละ 26.2 และ 73.8 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
48.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8 โดยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 41.6 และระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินประมาณ 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.3 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: sathika.arj@stu.nida.ac.th
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พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการท าธุรกรรม
ฝาก-ถอน/โอน/เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo เวลา 12.00 – 17.59 น. คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
จ านวน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51.7 โดยระยะเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
ส่วนใหญ่แต่ละครั้งเฉลี่ย 1 – 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 67.3 และใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ผ่าน
ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของกลุ่มตัวอย่าง  

ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบาง
น ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ความ
คิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี ้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด จากทั้งหมด 9 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับ 3 
ประเด็น ได้แก่ การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ทุกครั้งมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานที่
ปลอดภัย เช่น การใส่รหัส สแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น, ความรู้สึกและรับรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo ว่าจะไม่ถูกโจรกรรมข้อมูล และการติดตั้งในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo เข้าใจง่ายและปลอดภัย 

แนวทางการทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo จากการน าข้อมูลความคิดเห็นด้านความ
ปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทั้งหมด 9 ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด จึงน ามาพิจารณา ได้แก่ ควรจะ
ติดตามประวัติการท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo 
ได้โดยสะดวก และควรปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน
และปลอดภัยในการใช้ระบบ ตามล าดับ และในส่วนแนวทางการทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo 
จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ควรปรับปรุงให้แอปพลิเคชัน MyMo สามารถใช้งาน
ในการท าธุรกรรมได้ง่ายและสะดวก และควรปรับปรุงการติดตั้งในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
ให้เข้าใจง่ายและปลอดภัย 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรม, ความปลอดภัย, แอปพลิเคชัน MyMo 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง ส่งผลให้ต้องมีการ

ปรับตัวการท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงท าให้สถาบันทางการเงินมีการ

น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐทางด้านเศษฐกิจ

ดิจิทัล ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีผ่านทางสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้สะดวก ที่เรียกว่ า Mobile 

Banking ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน มีฟีเจอร์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งออกแบบมาให้

ง่ายต่อการใช้งานและมีระบบความปลอดภัยมั่นคงสูง พัฒนาให้เข้าถึงผู้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยัง

ลดความเหลื่อมล ้าการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร Mobile Banking ไม่ได้เป็นเพียงแอป

พลิเคชันที่ท าธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มช่องทางการอ านวยความสะดวกต่างๆที่

มากกว่าการให้บริการทางการเงิน เช่น เช็คยอดเงิน โอนเงิน ดูประวัติการท ารายการ ช าระค่าบริการ

ต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ขนาดย่อม รวมทั้งการพัฒนาฟีเจอร์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการ

ท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งแต่ละธนาคารก็ยังออกแบบ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือ

ปรับตัวรองรับต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคสมัยใหม่อีกด้วย 

 ส าหรับธนาคารออมสินมีช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน ที่ชื่อว่า “MyMo” เป็นระบบ 
Mobile Banking เริ่มให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่าง
ต่อเนื่องผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่
ต้องไปติดต่อสาขาของธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งให้บริการทางด้านการเงิน (Financial) เช่น การออม 
การลงทุน สินเชื่อ ช าระค่าบริการ ประกัน เป็นต้น และบริการที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non – Financial) 
เช่น ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ท่องเที่ยว การศึกษา ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธ์ศาสตร์การ
ด าเนินงานของธนาคารออมสิน ปี 2564 -2568 ในเรื ่อง การยกระดับสู ่องค์กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) ที่กล่าวว่า “การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินตอบสนองการใช้บริการตลอดช่วง
ชีวิตของลูกค้า เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และผสานช่องทางการให้บริการตาม Customer Journey ได้อย่าง
ไร้รอยต่อ ควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ (Process Automation) ทั้ง
ในส่วนของกระบวนการให้บริการและกระบวนการบริหารจัดการ พร้อมกับพัฒนาธุรกิจใหม่ (New 
Business Model) บน Digital Platform เพื่อสร้าง Business Ecosystem สนับสนุนบทบาทการ
เป็นธนาคารเพื่อสังคม รวมทั้งบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven 
Organization) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม” (แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2564 – 2568) 
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 จากการศึกษาข้อมูลผู ้สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ภาพที่ 1 : แสดงจ านวนผู้สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 

 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานธนาคารออมสิน, 2562 

 แนวโน้มการใช้บริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 2563 สถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ที่ผู ้คนต่างปรับตัวหันมาใช้และให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลทดแทนการ
ให้บริการรูปแบบเดิม ส่งผลให้อัตราจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดถึงจ านวน 4.3 ล้านคน 
ในขณะที่การท าธุรกรรมรูปแบบอ่ืนๆ ต่างลดความส าคัญลงโดยเฉพาะช่องทางสาขาธนาคาร  
 ถึงแม้ว่าอัตราการใช้บริการแอปพลิเคชันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสัญญาณบ่งชี้ให้
ธนาคารต้องพัฒนาปรับปรุงช่องทาง ผสานการท างานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ (Seamless) ทั้งช่องทาง
ออนไลน์และช่องทางรูปแบบเดิมรวมถึงการจัดการ Cyber Security เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่
สะดวก มั่นใจและปลอดภัยในการใช้บริการ หากต้องการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และรองรับ
ธุรกรรมดิจิทัลในอนาคตที่คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ความคิดเห็นด้านความปลอดภัย เพื่อน าข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขา
บางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบาง
น ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ MyMo by GSB Mobile Banking 

 ธนาคารออมสิน (2564) แอปพลิเคชัน MyMo by GSB เป็นบริการธนาคาร Online ที่
ให้บริการในการท าธุรกรรมการของธนาคารออมสิน ได้ด้วยตนเองทุกท่ีทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
มีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย สะดวก ทันสมัย ซึ่งสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ หรือแท๊ปเล็ต ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องไม่ผ่านการดัดแปลง
มาก่อน เพื ่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ Mobile Banking และ
ผู ้ใช้บริการสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เนื ่องจากระบบปฏิบัติการที ่ต ่ากว่าที ่ก าหนดนั้น เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ไม่รองรับมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
ในการใช้งาน เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ ด้วย
ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว  

3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา การ

คิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของ
เขา (Schiffman and Kanuk, 2000: G-3) หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด ประสบการณ์ 
การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา 
(Solomon, 2002: 528) หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของ
ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ 1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) คือ 
การท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือ
กลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 
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จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคจะพบว่ามีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน หากพิจารณาองค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์กับด้านการตลาด  
เพื ่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู ้โภคมากขึ ้น จึงต้องมีการศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค 
(Analyzing consumer behavior) “เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้
ของผู้บริโภคท้ังที่เป็นบุคคลกลุ่มหรือองค์การเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการที่จะท าให้ผู้บริโภค
พึงพอใจ ช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม” (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546, หน้า 193) ซึ่งในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้โภคนั้น จะมีค าถาม 7 ประการ หรือ 6Ws และ 1H เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 : แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบ (7Os) 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
Who is in the target market? 

1) ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิต
วิเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ 

2) ผู้บริโภคซื้ออะไร  
What does the consumer buy? 

2) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects)  
สิ่งที่ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ  
Why does the consumer buy? 

3) วัตถุประสงค์ (Objectives)  
ในการซื้อผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยาซึ่งต้องการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ ปัจจัยภายในหรือปัจจัย
ทางจิตวิทยา, ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม, ปัจจัย
เฉพาะบุคคล 

4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  
Who participates in the buying? 

4) บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organization)  
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มี
อิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ 

5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  
When does the consumer buy? 

5) โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
ช่วงวันใดหรือโอกาสพิเศษในเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ 

6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน  
Where does the consumer buy? 

6. สถานที่จ าหน่ายสินค้า (Outlets)  
เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
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7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  
How does the consumer buy? 

7 )  ข ั ้ น ต อน ใ น ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ ซ ื ้ อ  ( Operations) 
ประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการ
ซ้ือ 
 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นด้วย ค าถาม 7 ประการ หรือ 6Ws และ 1H เพื่อหา
ค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os นั้นจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักการตลาดในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้โภคได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท าให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Kotler (2003: 183-200) ได้อธิบายโมเดลพฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior 
model) ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เรียกว่า S-R Theory โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่ง
กระตุ้น (Stimulis) ที่ส่งผลกระทบเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด ของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค (Buyer's Black 
Box) ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะได้รับแรงกระตุ้นจากด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตอบสนอง หรือ 
การตัดสินใจของผู้ซื้อ 
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ภาพที่ 2 : แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ของ Philip Kotler 2003 : 184 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
 Kotler and Bloom (1984: 147) และ Kotler (1988: 477) ได้ให้ความหมายของการ
บริการ คือ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามที่บุคคลหนึ่งสามารถให้อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมพื้นฐาน 

วัฒนธรรมย่อย 

ชนช้ันทางสังคม 

ปัจจัยทางสังคม 

กลุ่มอ้างอิง 

ครอบครัว 

บทบาทและสถานะ 

ความรูส้ึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ 

สังคม 

เศรษฐกิจ 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด สิ่งกระตุ้นอื่นๆ 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

ลักษณะของผู้ซ้ือ 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางจิตวิทยา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

การรับรูป้ัญหา 

การค้นหาข้อมลู 

การประเมินผลดา้นการเลือก 

การตัดสินใจ 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุ

ครอบครัว 

อาชีพ 

โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา 

ค่านิยมและรูปแบบการ
ด ารงชีวิต 
 

ปัจจัยทางจิตวิทยา 

การจูงใจ 
การรับรู ้
การเรยีนรู ้
ความเชื่อถือ 
ทัศนคต ิ
บุคลิกภาพ 
แนวคิดของตน 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

เลือกผลิตภัณฑ ์

เลือกตรา 

เลือกผู้ขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

การตัดสินใจซ้ือ 
การทดลอง 
การซื้อซ ้า 

พฤติกรรมหลังซ้ือ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546 
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อาจจับต้องได้และไม่ท าให้เกิดความเป็นเจ้าของใดๆ ทั้งสิ้น การผลิตบริการนี้อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าก็ได้ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2545: 10) การบริการ (Services) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความ
พึงพอใจ ที่จัดท าเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จะท าข้ึนรวมกับการขายสินค้า   

จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่ผู้
บริการหรือผู้ขายตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้เกิดความประทับใจกับผู้ซื้อหรือ
ผู้รับบริการ อันจะเกิดผลดีต่อการด าเนินกิจการ  

3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นจึงเป็น
การศึกษาทัศนคติ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของทัศนคติ (Attitude) ไว้แตกต่างกัน 
ดังนี้  
 Kotler (2000: 175) กล่าวว่าทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงของการปฏิบัติและอารมณ์
ของบุคคลที่ประเมินค่าบางสิ่งบางอย่างว่าพอใจหรือไม่พอใจ สิ่งนั้นอาจเป็นวัตถุบางสิ่งหรือแนวคิดก็
ได้ พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้า บริการ เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา 
ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 5) ให้ความหมายของทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นซึ่งมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542: 41 อ้างถึงใน อิทธิ เทศภักดี,2552 ,หน้า 7)  ทัศนคติ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดย
ใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรมนักการตลาดนิยมใช้เครื่องมือการโฆษณาเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้เหตุผลทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจ เป็นผลมาจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ของบุคคลนั้น ว่าเกิดว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

3.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 ปัจจุบันความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ถือได้ว่าเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ใช้ใน
การปกป้องทรัพย์สินทางดิจิตอลจากการแฮก การโจมตี การรักษาข้อมูลทางเทคโนโลยี อาจเรียกว่า 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) กล่าวคือ เทคโนโลยี กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่
ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี ที่อาจสร้างความ
เสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล  
 จากการศึกษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจ าเป็นต้องรวบรวม ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์และซึ่งข้อมูลเป็น



สาธิกา อาจองค์ 
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ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา , ข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ประเทศอื่น ๆ ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบด้านลบ
กับองค์กรได้ ข้อมูลเหล่านั้นจึงควรได้รับการปกป้อง  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะ
ช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการรักษาข้อมูล โดยครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 1) Network security เป็น
กระบวนการปกป้องเครือข่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในข้อมูล และยังเป็นการปกป้องข้อมูลจาก
การโจรกรรมของแฮกเกอร์ ซึ ่งอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กรได้  2) Application 
security แอปพลิเคชันต้องการการอัพเดทและการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรม
เหล่านี้ปลอดภัยจากการโจมตีของแฮกเกอร์ 3) Data security สิ่งที่อยู่ภายในเครือข่ายและแอปพลิเค
ชันคือข้อมูล การปกป้องข้อมูล บริษัท และลูกค้า  4) Cloud security การเก็บข้อมูลไว้บนระบบ
คลาวด์ (Cloud) ต้องดูแลความปลอดภัยของข้อมูล 

ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ. ศ. 2562 ซึ่งเพ่ิมเติมจากที่ได้มีการบัญญัติไว้ตามกฎหมายเฉพาะ ธนาคาร
จ ึงได ้จ ัดท  านโยบายค ุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล (Personal Data Protection Policy)  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ. ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตาม
กฎหมาย มาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลที่ดี 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
มาตรการในการบริหารจัดการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลักการส าคัญที่ธนาคารต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Information Owner) ถือว่าเป็นกลุ ่มคน
ส าคัญที่ต้องประเมินระดับความส าคัญของข้อมูล เพื่อร่วมก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับผู้ดูแลข้อมูล โดยธนาคารจ าแนกข้อมูลเป็นหลายล าดับชั้นตามความ
เหมาะสมของธนาคาร จึงต้องมีการก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามล าดับ
ชั้นความลับ และหลักการด้านความปลอดภัยของข้อมูล   3  ด้าน ได้แก่ 1) การรักษาความลับของ
ข้อมูล (Confidentiality) คือ การจ ากัดการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปกป้องความลับเป็น
ส่วนตัวและสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล 2) ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) คือ การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลจากการดัดแปลงหรือถูกท าลาย โดยไม่เหมาะสมและการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลมี
ความถูกต้อง 3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) คือ การท าให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและใช้งานได้อย่างทันเวลาเพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนาศักยภาพเชิงการแข่งขัน ผ่านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ยกระดับสู่การเป็น Digital Banking เต็มรูปแบบ จึงท าให้ธนาคาร
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยใีน
ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ  

https://www.anet.net.th/m/ssl
https://www.anet.net.th/m/signingcertificate
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ธนาคารจ าแนกข้อมูลเป็น 5 ล าดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น ได้แก่ ข้อมูลเปิดเผย
ได้ (Public) ข้อมูลใช้ภายในธนาคาร (Internal Use) ข้อมูลลับ (Confidential) ข้อมูลลับมาก 
(Secret) และข้อมูลลับที่สุด (Top Secret) รวมถึงก าหนดแนวทางในการรักษาความปลอดภัยให้
เหมาะสมกับข้อมูลในแต่ละล าดับชั้นโดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในชั้นลับขึ้น  
(รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน: 2563) 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้ศึกษาได้ว ิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือรวบรวมประเด็นที่ส าคัญ สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 2 

ประเด็นที่ 1 รายละเอียด 

พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- การใช้บริการแอปพลิเคชันตามประเภท
ธุรกรรม  
- ช่วงเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน  
- ความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน  
- ระยะเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน  
- การใช้บริการแอปพลิเคชันตามประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้ 

 

ประเด็นที่ 2 รายละเอียด 

ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน 
MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบาง
น ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ความคิดด้านปลอดภัยของลูกค้าจากการใช้งาน
แอปพลิเคชัน MyMo ครอบคลุมตามหลักการ
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  3  ด้าน ได้แก่ 1) 
การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)  
2) ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity)  
3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)  

 
ประเด็นที่ 3 รายละเอียด 

แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี ้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นด้าน
ความปลอดภัยแอปพลิเคชันและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มาพัฒนาปรับปรุงแอป
พลิเคชัน MyMo ให้สมบูรณ์แบบและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ 

 



สาธิกา อาจองค์ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

559 

4. ระเบียบวิธีวจิัย 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ระเบียบวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ ธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่มจากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเชื ่อมั ่นร ้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เมื่อค านวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเป็นจ านวน 385 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2564 

เครื่องมือส าหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ มีล ักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคาร
ออมสิน ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบาง
น ้าเปรี ้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  จ านวน 5 ข้อ มีล ักษณะแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
ประกอบด้วย การใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ตามประเภทธุรกรรม ช่วงเวลาในการใช้บริการแอป
พลิเคชัน MyMo ความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo  ระยะเวลาในการใช้บริการแอปพลเิค
ชัน MyMo และการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น
ด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 9 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ตามมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ จากระดับ 1 หมายถึง น้อย
ที่สุด และระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี ้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Question) ทั้งนี้เครื่องมือของการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จึงทดสอบความเที่ยง (Reliability) ในภาคสนามกับกลุ่ม
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริงของการวิจัยครั้งนี้ ณ 
ธนาคารออมสินสาขาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีขนาดของสาขาและกลุ่มลู กค้า
ใกล้เคียงกับพื้นที่เป้าหมาย แล้วน ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)ได้ค่า = .954 หลังจากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งก่อนเก็บข้อมูลจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้น าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน และความคิดเห็นด้านความ
ปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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น าเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) น าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเค
ชัน MyMo จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด และข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อมาเป็นแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

5. ผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขา

บางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 101 26.2 

- หญิง 284 73.8 

2. อายุ 

- ต ่ากว่า 19 ปี 5 1.3 

- 20 – 29 ปี 188 48.8 

- 30 – 39 ปี 122 31.7 

- 40 – 49 ปี 51 13.2 

- 50 – 59 ปี 16 4.2 

- 60 ปีขึ้นไป 3 0.8 

3. ระดับการศึกษา 

- ต ่ากว่าปริญญาตรี 123 31.9 

- ปริญญาตรี 180 46.8 

- สูงกว่าปริญญาตรี 82 21.3 

4. อาชีพ 

- นักเรียน/นักศึกษา 39 10.1 

- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง 69 17.9 

- รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ 51 13.2 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 42 10.9 

- พนักงานบริษัทเอกชน 165 42.9 

- เกษตรกร 19 4.9 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ต ่ากว่า 10,000 บาท 53 13.8 

- 10,000 – 20,000 บาท 160 41.6 

- 20,001 – 30,000 บาท 91 23.6 

- 30,001 บาทข้ึนไป 81 21 

6. ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน 

- น้อยกว่า 6 เดือน 77 20 

- 6 เดือน – 1 ปี 132 34.3 

- 1 – 3 ปี 78 20.3 

- 3 ปีขึ้นไป 98 25.5 

- รวม 385 100 

จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.8 มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 46.8 รองลงมาคือ ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.9 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 17.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.6 ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
ธนาคารออมสิน 6 เดือน – 1 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ 3 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
25.5 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ในส่วนนี้เป็นข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย การใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ตาม
ประเภทธุรกรรมช่วงเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ความถี่ในการใช้บริการแอปพลเิคชัน 
MyMo ระยะเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo และการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ตาม
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ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ โดยน าเสนอข้อมูลการหาค่าสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo  จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ตามประเภทธุรกรรม 

- ฝาก-ถอน/โอน/เช็คยอดเงิน 277 71.9 

- ซ้ือ-ขายสลากออมสินดิจิทัล 46 11.9 

- ซ้ือ-ขายประกันและกองทุน 4 1 

- ช าระค่าสินค้าและบริการ/เติมเงิน 31 8.1 

- บริการที่เกี ่ยวข้องกับสินเชื่อ เช่น ขอสินเชื่อ 
ช าระสินเชื่อ การจัดการบัตรเครดิต เป็นต้น 

25 6.5 

- อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 2 0.5 

2. ช่วงเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 

- เวลา 6.00 – 11.59 น. 53 13.8 

- เวลา 12.00 – 17.59 น. 221 57.4 

- เวลา 18.00 – 23.59 น. 109 28.3 

- เวลา 00.00 – 05.59 น. 2 0.5 

3. ความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 

- จ านวน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ 199 51.7 

- จ านวน 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ 85 22.1 

- จ านวน 5 – 6 ครั้ง/สัปดาห์ 27 7 

- มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ 74 19.2 

4. ระยะเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 

- 1 –  5 นาที 259 67.3 

- 6 - 10 นาท ี 117 30.4 

- 11 – 15 นาท ี 7 1.8 

- มากกว่า 15 นาที ขึ้นไป 2 0.5 

5. การใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ 

- โทรศัพท์มือถือ 382 99.2 
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พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo  จ านวน (คน) ร้อยละ 

- แท็บเล็ต 3 0.8 

รวม 385 100 

จากตารางที่ 4.2 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการ
ท าธุรกรรมฝาก-ถอน/โอน/เช็คยอดเงิน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมา คือ ธุรกรรมซื้อ-ขาย
สลากออมสินดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 11.9 ช่วงเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo เวลา 12.00 
– 17.59 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 18.00 – 23.59 น. คิดเป็นร้อยละ 
28.3 มีความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo จ านวน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ จ านวน 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 22.1 ระยะเวลาในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo แต่ละครั้งเฉลี่ย 1 – 5 นาที มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ 
6 – 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.4 ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ผ่านประเภทอุปกรณ์ มากที่สุด คือ 
โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 99.2 รองลงมาคือ แท็บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขา
บางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นด้านความ
ปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปร

ผล 
อันดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. การใช้งานแอป

พลิเคชัน MyMo มี

การรักษาความลับ

ของข้อมูลในการท า

ธุรกรรมที่ปลอดภัย 

149 

(38.7) 

187 

(48.6) 

46 

(11.9) 

1 

(0.3) 

2 

(0.5) 

4.25 0.71 มาก

ที่สุด 

5 

2. การติดตั้งในการใช้

บริการแอปพลิเคชัน 

181 

(47.0) 

152 

(39.5) 

48 

(12.5) 

0 4 

(1.0) 

4.31 0.77 มาก

ที่สุด 

3 
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MyMo เข้าใจง่ายและ

ปลอดภัย 

3. การเข้าใช้งานแอป

พลิเคชัน MyMo ทุก

ครั้งมีการพิสูจน์ตัวตน

ของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้

งานที่ปลอดภัย เช่น 

การใส่รหัส สแกน

ลายนิ้วมือ 

160 

(41.6) 

199 

(51.7) 

22 

(5.7) 

1 

(0.3) 

3 

(0.8) 

4.33 0.67 มาก

ที่สุด 

1 

4. ความรู้สึกและรับรู้

ถึงความปลอดภัยใน

การใช้บริการแอป

พลิเคชัน MyMo ว่า

จะไม่ถูกโจรกรรม

ข้อมูล 

167 

(43.4) 

176 

(45.7) 

38 

(9.9) 

1 

(0.3) 

3 

(0.8) 

4.31 0.72 มาก

ที่สุด 

2 

5. การสามารถ

ติดตามประวัติการท า

รายการย้อนหลังและ

ตรวจสอบรายการที่

ท าธุรกรรมผ่านแอป

พลิเคชัน MyMo ได้

โดยสะดวก 

164 

(42.6) 

167 

(43.4) 

45 

(11.7) 

1 

(0.3) 

8 

(2.1) 

4.24 0.83 มาก

ที่สุด 

7 

6. ความรู้สึก

ปลอดภัยในแอป

พลิเคชัน MyMo 

เนื่องจากช่วยรักษา

ทรัพย์สินทางการเงิน

ของท่านไม่ให้สูญหาย 

166 

(43.1) 

171 

(44.4) 

43 

(11.2) 

1 

(0.3) 

4 

(1.0) 

 

4.28 0.75 มาก

ที่สุด 

4 
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7. แอปพลิเคชัน 

MyMo สามารถใช้

งานในการท าธุรกรรม

ได้ง่ายและสะดวก 

147 

(38.2) 

188 

(48.8) 

46 

(11.9) 

0 4 

(1.0) 

4.23 0.74 มาก

ที่สุด 

8 

8. แอปพลิเคชัน 

MyMo มีฟีเจอร์ที่

ตอบโจทย์ทุกความ

ต้องการใช้งานและ

ปลอดภัยในการใช้

ระบบ 

148 

(38.4) 

193 

(50.1) 

33 

(8.6) 

3 

(0.8) 

8 

(2.1) 

4.22 0.80 มาก

ที่สุด 

9 

9. แอปพลิเคชัน 

MyMo มีความ

ปลอดภัยมากพอใน

ป้องกันการเข้าถึง

ข้อมูลทางการเงินของ

ท่าน โดยบุคคลอ่ืนที่

ไม่ใช้ตัวท่าน 

154 

(40.0) 

187 

(48.6) 

35 

(9.1) 

6 

(1.6) 

3 

(0.8) 

4.25 0.75 มาก

ที่สุด 

6 

รวม 4.27 0.54 มาก

ที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ทุกครั้งมีการ
พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานที่ปลอดภัย เช่น การใส่รหัส สแกนลายนิ้วมือ อยู่ในระดับมากที่สุด 

(X ̅= 4.33, S.D.= 0.67) รองลงมา คือ ความรู้สึกและรับรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้บริการแอปพลิเค

ชัน MyMo ว่าจะไม่ถูกโจรกรรมข้อมูล ระดับมากท่ีสุด (X ̅= 4.31, S.D.= 0.72) และ การติดตั้งในการ

ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo เข้าใจง่ายและปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.31, S.D.= 0.77) 
ความรู้สึกปลอดภัยในแอปพลิเคชัน MyMo เนื่องจากช่วยรักษาทรัพย์สินทางการเงินของท่านไม่ให้

สูญหาย อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.28, S.D.= 0.75) การใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo มีการรักษา

ความลับของข้อมูลในการท าธุรกรรมที่ปลอดภัย อยู ่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.25, S.D.= 0.71)      



พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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แอปพลิเคชัน MyMo มีความปลอดภัยมากพอในป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของท่าน โดย

บุคคลอื่นที่ไม่ใช้ตัวท่าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X ̅= 4.25, S.D.= 0.75) การสามารถติดตามประวัติการ
ท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้โดยสะดวก อยู่

ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.24, S.D.= 0.83) แอปพลิเคชัน MyMo สามารถใช้งานในการท าธุรกรรมได้

ง่ายและสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.23, S.D.= 0.74) และแอปพลิเคชัน MyMo มีฟีเจอร์ที่

ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งานและปลอดภัยในการใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.22, 
S.D.= 0.80) เป็นล าดับสุดท้าย 

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การน าเสนอข้อมูลของแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ตารางที ่ 4.4 แนวทางการทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo เร ียงตามล าดับจาก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

ล าดับที่ ประเด็น จ านวน

(คน) 

1 ควรจะติดตามประวัติการท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่ท า

ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้โดยสะดวก 

8 

2 ควรปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ใช้งานและปลอดภัยในการใช้ระบบ 

8 

จากตารางที่ 4.4 น าข้อมูลความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 9 ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด จึงน ามาพิจารณาโดยวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 4.3 พบว่ามีประเด็นเรื่อง 
ควรจะติดตามประวัติการท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน 
MyMo ได้โดยสะดวก มากที่สุด รองลงมาคือ ควรปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์
ทุกความต้องการใช้งานและปลอดภัยในการใช้ระบบ ตามล าดับ 

  



สาธิกา อาจองค์ 
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 ตารางที ่ 4.5 แนวทางการทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo เร ียงตามล าดับตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะของลูกค้า จ านวน 

(คน) 

1 ควรปรับปรุงให้แอปพลิเคชัน MyMo สามารถใช้งานในการท าธุรกรรมได้

ง่ายและสะดวก 

12 

2 ควรจะติดตามประวัติการท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่ท า

ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้โดยสะดวก 

9 

 จากตารางที่ 4.5 ลูกค้ามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ใน
ประเด็นเรื ่อง ควรปรับปรุงให้แอปพลิเคชัน MyMo สามารถใช้งานในการท าธุรกรรมได้ง่ายและ
สะดวก มากท่ีสุด รองลงมา คือ ควรจะติดตามประวัติการท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่
ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้โดยสะดวก ตามล าดับ 
 

6. สรุปผลและอภิปราย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 
26.2 และ 73.8 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.8 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.6 และระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินประมาณ 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของ
กลุ่มตัวอย่าง 

พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการท าธุรกรรม
ฝาก-ถอน/โอน/เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo เวลา 12.00 – 17.59 น. คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
จ านวน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51.7 โดยระยะเวลาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
ส่วนใหญ่แต่ละครั้งเฉลี่ย 1 – 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 67.3 และใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ผ่าน
ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของกลุ่มตัวอย่าง 



พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบาง
น ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความ
คิดเห็นด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี ้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด จากทั้งหมด 9 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับ 3 
ประเด็น ได้แก่ การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ทุกครั้งมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานที่
ปลอดภัย เช่น การใส่รหัส สแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น, ความรู้สึกและรับรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo ว่าจะไม่ถูกโจรกรรมข้อมูล และการติดตั้งในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo เข้าใจง่ายและปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันMyMoทุกครั้งมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานที่
ปลอดภัย เช่น การใส่รหัส สแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานต้องมีการก าหนดขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้บริการระบบ เรียกว่า 
ปัจจัยยืนยันตัวตน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) something you have หรือสิ่งที่คุณมี เช่น มือถือที่
ลงทะเบียนไว้กับบริการ OTP 2) some thing you know หรือสิ่งที่คุณรู้ เช่น username/password, 
pin code 3) something you are หรือสิ่งที่คุณเป็น เช่น ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา ใบหน้า เป็นต้น 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและการยกระดับด้านความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผลการศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mobile Marketing Association (2009) ได้อธิบายถึงการรักษาความ
ปลอดภัยใน Moblie Banking ว่า ผู้ใช้บริการนั้นมีความคาดหวังถึงความปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน โดยสถาบันการเงินต้องตระหนักและค านึงความปลอดภัย  
 ความรู ้สึกและรับรู ้ถึงความปลอดภัยในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ว่าจะไม่ถูก
โจรกรรมข้อมูล เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยของชัญญาพัทธ์ จงทวี (2558) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยว่า การใช้งาน Mobile Banking ท าให้ธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับ 
ATM และ Internet Banking อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการ  
 การติดตั้งในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo เข้าใจง่ายและปลอดภัย เป็นอันดับสุดท้าย 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยของชัญญาพัทธ์ จงทวี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายของการ
ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า Mobile Banking สามารถใช้งานได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด  

ในส่วนของแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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แนวทางการทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo จากการน าข้อมูลความคิดเห็นด้านความ
ปลอดภัยแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทั้งหมด 9 ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด จึงน ามาพิจารณา ได้แก่ ควรจะ
ติดตามประวัติการท ารายการย้อนหลังและตรวจสอบรายการที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo 
ได้โดยสะดวก และควรปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน
และปลอดภัยในการใช้ระบบ  

แนวทางการทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ควรปรับปรุงให้แอปพลิเคชัน MyMo สามารถใช้งานในการท าธุรกรรมได้ง่ายและสะดวก และ
ควรปรับปรุงการติดตั้งในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ให้เข้าใจง่ายและปลอดภัย  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษายังพบว่าแอปพลิเคชันยังมีการล่มหรือไม่เข้าใช้งานได้เมื่อมีผู้ใช้จ านวนมาก 

อาจท าให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ ธนาคารออมสิน ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
MyMo ให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าเงินจะไม่สูญหายสามารถท า
ธุรกรรมได้ง่ายเหมาะส าหรับลูกค้าทุกช่วงวัย สะดวก ปลอดภัย  และต้องมีการสร้างความมั่นใจใน
ระบบป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 

2. ธนาคารออมสินควรปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo ให้ใช้งานง่าย โดยมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์
ทุกความต้องการใช้งาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการอื่นได้และควรสร้างความเข้าใจให้ลูกค้า
เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริการแอปพลิเคชันได้อย่างชัดเจน 
3. ธนาคารออมสินควรปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสมัครติดตั้งในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 

ให้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการและควรพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

(Call Center) ให้สามารถตอบปัญหา และให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน  

  



พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 

 
 

สิริภัทร ลัทธิธรรม* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทาง และรูปแบบการปรับตัวของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวไทยให้สอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ อาศัยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการ สถาบันการศึกษา 
และศูนย์วิจัย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได่แก่ 1) 
การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) จ านวน 15 คน/แห่ง/เอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน 10 คน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านบุคลากร ด้านการตลาด 
ด้านการเงิน ด้านการผลิตสินค้าและบริการ และด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป
ประเด็นส าคัญ และน าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) 
 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ โดยจากข้อเสนอ
ของกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม ได้เสนอรูปแบบการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน คือ 1) กลุ่มนักวิชาการ สถาบัน 
การศึกษา และศูนย์วิจัยได้เสนอว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น 
โดยมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานในการด าเนินงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับ
การกระจายความเสี่ยง ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร่วมงานกับพันธมิตร และน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการวางแผนการตลาดและอ านวยความสะดวกในการท างาน อย่างไรก็ตามโครงสร้างธุรกิจจะมี
ขนาดเล็กลงและแบนราบมากขึ้น จากการปรับลดบุคลากร ส่งผลให้ธุรกิจต้องอบรมมาตรฐานการบริการ 
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ให้กับบุคลากรมากขึ ้น เพื ่อให้สามารถท างานทดแทนกันได้ นอกจากนี้  ต้องท าการตลาดดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งธุรกิจก็ต้องพัฒนา
และน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ โดยเปลี่ยนจากสินค้าที่ขายให้ลูกค้า
แบบครั ้งเดียวจบ (One Time Product) เป็นสินค้าที ่ขายได้อย่างต่อเนื ่องทุกเวลา (All Time 
Product) เพ่ือให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้แม้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 
 หน่วยงานภาครัฐ ได้เสนอว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ควบคู่ไปกับการหาแหล่ง
เงินทุนใหม่ เก็บเงินทุนส ารองไว้ใช้มากขึ้น และต้องประสานความร่วมมือระหว่างธุรกิจ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่กันและกันมากขึ้น โครงสร้างและระดับชั้นการบังคับบัญชาของธุรกิจจะลดลง 
จากการลดจ านวนบุคลากร ส่วนบุคลากรต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมเรียนรู้ และมีทักษะในการ
ท างานที่หลากหลาย (Up-skill, Reskill, Cross-skill) นอกจากนี้ ธุรกิจต้องจัดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย และอบรมทักษะให้กับบุคลากรมากขึ้น ส่วนในด้านการตลาด ธุรกิจต้องมุ่ง
น าเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างในราคาท่ีเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือกลุ่มตลาดพิเศษมากขึ้น รวมถึงต้อง
มุ่งเปลี่ยนจากตลาด Mass สู่ตลาดคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ต้องพัฒนาสินค้าและ
บริการที่ให้ประสบการณ์ โดยน าจุดแข็งตามสินค้าที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่มาสร้างเรื่องราวต่อ
ยอดกระบวนการผลิตที่ผ่านการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เน้นพัฒนาสินค้าให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปใช้
งานในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
 หน่วยงานภาคเอกชน ได้เสนอว่า ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ในการท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มาก
ขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้มีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่าง 
และมีมูลค่าสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจและมีคุณค่าในราคาที่ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไป
ตามช่วงเวลา ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย นอกจากนี้ ต้องลดกระบวนการ
ท างานและบุคคลากรลง แต่น าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ส่วนบุคลากรควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ (Upskill) และเปลี่ยนองค์ความรู้เดิม (Reskill) ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนไป และแลกเปลี ่ยนทักษะ (Cross skill) ให้สามารถท างานได้
หลากหลาย โดยต้องน าเสนอสินค้าและบริการพิเศษ เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การปรับตัว, ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, เชื้อไวรัสโควิด-19



ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยภายหลังการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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1. บทน า 
 การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอย่างมาก และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลประมาณการณ์สถิติด้านการท่องเที่ยว 
โดยกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 การท่องเที ่ยวก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 
2,993,567.04 ล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 1,911,807.95 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.86 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด และเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จ านวน 1,081,759.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.14 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก โดย
เริ่มแพร่ระบาดจากที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศชื ่อไวรัสโควิด -19 
(COVID-19) อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ประกาศให้เชื้อไวรัส
โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 
ได้มีการประกาศมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การ
ประกาศใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ (Lockdown) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การ
ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน สวมใส่
หน้ากากอนามัย และล้างมือ ซึ่งรัฐบาลน าโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมาตรการ
ต่าง ๆ ข้างต้น ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวหยุดชะงักลง และได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยอย่างรุนแรง โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมี
รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 792,534.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.95 จากปีที่ผ่านมา เป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 310,066.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 81.16 จากปีที่ผ่านมา 
และเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 482,468.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.40 จากปีที่
ผ่านมา 
 ซ่ึงจากโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่เติบโตอย่างไม่สมดุล กล่าวคือ มีการพึ่งพา
รายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยได้เหมือนในอดีต อีกทั้งยังส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
จะต้องปรับตัวไปในทิศทาง และรูปแบบใด เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาทิศทาง และรูปแบบการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้อง
กับบริบทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะต้องปรับตัวไปในทิศทาง และรูปแบบใด เพื่อ ให้
สอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
 

4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการปรับตัว
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว 
 Coleman and Hamman (อ้างถึงใน รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ , 2556: 84) การ
ปรับตัว หมายถึง ความพยายามของมนุษย์ในการปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนเองไม่ว่าปัญหานั้น
จะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการ หรือด้านอารมณ์ให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ 
จนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล สอดคล้องกับ วไลภรณ์ สูตภูมิ (2557: 20) ที่กล่าวว่าการปรับตัว 
คือ การที่บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ การเข้าสังคม หรือ
เกี่ยวกับธุรกิจการงานของบุคคล และพยายามปรับเปลี่ยนทั้งการบริหารงานหรือพฤติกรรมของตนให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง จนสามารถด าเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุขและ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งในแง่มุมของการท าธุรกิจ การปรับตัว คือ ความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกิจการหรือองค์การให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยการแสวงหาวิธีการเพ่ือ
รับมือและสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเข้มแข็ง พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงช่วยให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่อย่างเต็มที่ (สุ
ภัสสร หาญล ายวง, 2562: 52) 
 จากความหมายของการปรับตัวที ่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว ่า การปรับตัว หมายถึง 
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้อย่างมีความสุข 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว 
 McKee, Plutnick, & Przygoda (อ้างถึงใน พรรณราย อินทุรัตน์, 2563: 15) การปรับตัว
ในบริบทของผู ้ประกอบการ คือ กระบวนการที ่ผ ู ้ประกอบการประมวลข้อมูลต่าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับตัว ซึ่งการปรับตัวจะมีความเกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์การแข่งขัน และการวางกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่มี
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ผู้ประกอบการใดที่สามารถอยู่รอดได้ตลอดโดยไม่มีการปรับตัว ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยระดับของการปรับตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
เช่น กลยุทธ์การแข่งขัน โครงสร้างองค์การ การผลิตสินค้า บริการการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บุคลากร การเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ
กิจการ นอกจากนี้ Mile and Snow  (อ้างถึงใน ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์ , 2550: 33) กล่าวว่า 
เมื่อสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้ องมีการปรับกลยุทธ์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเรียกการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกนี้ว่า Adaptive Cycle ที่
มองการแก้ไขปัญหาจาก 3 ด้าน คือ 1) Entrepreneurial Problem พิจารณาปัจจัยด้านองค์การและ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนแข่งขันอยู่ในตลาด 2) Engineering Problem พิจารณาปัจจัยด้านความสอดคล้องของ
เทคโนโลยีกับกระบวนการ และ 3) Administrative Problem พิจารณาปัจจัยความสอดคล้องระหว่าง
การก าหนดโครงสร้างองค์การ นโยบายและกระบวนการทางกิจกรรมธุรกิจ 
 โดยองค์การส่วนใหญ่จะมีรูปแบบปฏิกิริยาตอบสนองเชิงกลยุทธ์ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมภายนอกธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 4 แนวทาง ดังนี้ 
 1)  Defenders องค์การที่มีความแข็งแกร่งในตลาดสินค้าเฉพาะด้าน มีความช านาญสูง มุ่งเน้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการ โครงสร้างองค์การ และระบบเทคโนโลยีมากกว่าการมองหา
ตลาดใหม่ ๆ 
 2)  Prospectors องค์การที่เน้นการท าตลาดเชิงรุก ชอบเสาะหาโอกาสทางธุรกิจ และสร้าง
ตลาดใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงมีแนวโน้มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้รวดเร็ว 
 3)  Analyzers มีลักษณะการปรับตัว 2 แนวทาง คือ ในภาวะที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจตามปกติ องค์การจะเน้นปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง
องค์การ และระบบเทคโนโลยี แต่เมื่อองค์การเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและคาดการณ์
ยาก องค์การจะมองการปรับตัวของคู่แข่งก่อนแล้วจึงเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอด 
 4)  Reactors องค์การที ่มีรูปแบบการตอบสนองช้าในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ภายนอก จะเปลี่ยนเมื่อองค์การไม่สามารถทนต่อสภาวะความกดดันของสภาวะแวดล้อมภายนอกได้
แล้ว 
 ซึ ่ง Ansoff (1979) แนะว่า องค์การจะมีรูปแบบปฏิกิริยาตอบสนองในรูปแบบใด ควร
พิจารณาจากปัจจัยความรุนแรง (Factors of Environmental Turbulence) และปัจจัยระดับ
ความรุนแรง (Level of Environmental Turbulence) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
 ปัจจัยความรุนแรงของสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) การเปลี ่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมของตลาด (Changeability of Market Environment) 2) ความรุนแรงของการแข่งขัน 
(Intensity of Competition) 3) การพัฒนาที่ก้าวล ้าของเทคโนโลยี (Fertility Technology) ที่มีการ
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เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา 4) ลักษณะเฉพาะที ่แตกต่างกันของกลุ ่มผู ้บริโภค (Discrimination by 
Customer) และ 5) แรงกดดันจากข้อนโยบายของรัฐ (Pressure from Government) 
 ปัจจัยระดับความรุนแรง ได้แก่ 1) Repetitive: ระดับที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 2) 
Expanding: ระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าค่อยเป็นค่อยไป 3) Change Fast: ระดับที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4) Discontinuous: ระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถ
คาดการณ์ทิศทางของการเปลี ่ยนแปลงได้  และ 5) Surpriseful Discontinuous: ระดับที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงได้เลย 
 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 UNWTO (2008) การท่องเที่ยว คือ ปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจาก
การเคลื่อนที่ของบุคคลไปยังประเทศหรือสถานที่ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมเดิมของบุคคลนั้น ๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า นักเดินทาง (Visitors) 
สอดคล้องกับ ดวงกมล เวชวงค์ (2553: 14) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่ที่อยู่อาศัย
ประจ าไปยังสถานที่ที่เป็นเป้าหมายเป็นการชั่วคราว เพื่อพักผ่อนอารมณ์ คลายความตรึงเครียด เพ่ือ
ศึกษาเรียนรู้ เป็นการสร้างความสุขทางจิตใจ ในสถานที่ที ่ไม่คุ้นเคยโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ (ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 2551: 9) กล่าวว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทาง
จากที่อยู่อาศับปกติไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และพึงพอใจของผู้เดินทางเพ่ือ
การพักผ่อนหย่อนใจ และเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือการประกอบกิจกรรมที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบ
อาชีพ และการไปอยู่อาศัย 
 จึงสรุปได้ว่าการท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
 นักท่องเที่ยว 
 นักเดินทาง (Traveler) หมายถึง ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่เคลื่อนย้ายระหว่างสถานที่หนึ่งไปอีก
สถานที ่หนึ ่งด ้วยวัตถุประสงค์ใดหรือระยะเวลาเดินทางเท่าใดก็ตาม การเดินทางที ่เก ิดขึ้น
ภายในประเทศโดยผู้ที่พ านักอาศัยในประเทศ เรียกว่า การเดินทางในประเทศ ส่วนการเดินทางเข้ามา
ในประเทศโดยผู้ที่มิใช่ผู้พ านักอาศัยในประเทศ เรียกว่า การเดินทางเข้ามาในประเทศ ส่วนผู้เยี่ยมเยอืน 
(Visitor) หมายถึง นักเดินทางที่ได้มีเที่ยวการเดินทางเกิดขึ้นโดยมีจุดหมายปลายทางหลักยังสถานที่ที่
ต่างไปจากสภาพแวดล้อมปรกติที่ได้อยู่อาศัย โดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี และไม่ว่าจะเดินทางไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดก็ตามที่นอกเหนือจากการไปท างาน ซึ่งหากผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาเที่ยวแบบพักค้างคืน
จะถูกจัดว่าเป็นนักท่องเที่ยว แต่หากไม่มีการพักค้างคืนจะถูกจัดว่าเป็นนักทัศนาจร โดยมีรูปแบบการ
ท่องเที ่ยว (Form of Tourism) ออกเป็น 4 ร ูปแบบ ได้แก่ 1) Domestic Tourism 2) Inbound 
Tourism 3) Outbound Tourism และ 4) Internal Tourism (กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา , 
ม.ป.ป.) 
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 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง 1) ธุรกิจน าเที่ยว 2) ธุรกิจโรงแรม
ส าหรับนักท่องเที่ยว 3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับนักท่องเที่ยว 4) 
ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว 5) ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว และ 6) 
การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการด าเนินงานอื่นใด
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักน าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 
 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558: 10) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ มักจะน ามาใช้ร่วมกัน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทาง
การตลาดมีเพียงแค่ 4 ตัวแปร (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ภายหลังได้มีการคิด
ตัวแปรเพ่ิมเติมอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
กับธุรกิจด้านการบริการ จึงรวมเรียกว่าส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Kotler (อ้างถึงใน ชิดชนก ศรีเมือง, 2561: 9) ได้กล่าวว่า การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต้องมี
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งค าตอบที่ได้
จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม โดยมีค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย 
Who, What, When, Where, Why, Who และ How รายละเอียด ดังนี้ 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 2) ผ ู ้บร ิโภคซื ้ออะไร (What does the consumer buy?) 3) 
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 4) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the 
consumer buy?) 5) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) 6) ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) และ 7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the 
consumer buy?) 
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แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค าอธิบายถึงไวรัสโคโรนาว่า เป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคทั้งในสัตว์และคน โดยในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 
ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และ
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ซึ่งไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดท าให้เกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการ
ค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ในเดือนธันวาคมปี 2019 ซึ่งขณะนี้ได้มีการระบาดและส่งผลกระทบกับหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งโรคนี้
สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน ้ามูก น ้าลายจากจมูกหรือปาก ซึ่งออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควดิ-
19 ไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างมีน ้าหนัก กระจายไปได้ไม่ไกล และตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งคนทั่วไปสามารถรับเชื้อโรคโควิด-19 ได้จากการหายใจเอาละอองเข้าไปจากผู้ป่วย เพราะฉะนั้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้ ละอองเหล่านี้ยังตกลงสู่วัตถุ
และพื้นผิวต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ และเมื่อคนเอามือไปจับพื้นผิวเหล่านั้นแล้วมาจับตา 
จมูกหรือปาก ก็จะมีเชื้อโรค จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมเราจึงต้องล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน ้าและสบู่ หรือใช้
แอลกอฮอล์เจลถูมือ  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจัย เพื่อศึกษาทิศทางการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 
 

 
  

การระบาดของโควิด-

19 ส่งผลให้พฤติกรรม

การเดินทางท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลงไป 

รูปแบบการปรับตัว 
-  ด้านกลยทุธ ์
-  ด้านโครงสร้างองค์การ 
-  ด้านบุคลากร 
-  ด้านการตลาด 
-  ด้านการเงิน 
-  ด้านการผลิตสนิค้าและ
บริการ 
-  ด้านอ่ืน ๆ 

ทิศทางการปรับตัว
ของธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยภายหลัง
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 
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5. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั ้งนี้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ ่งศึกษาทิศทาง และ
รูปแบบการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 มีกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
ศูนย์วิจัย 2) หน่วยงานภาครัฐ และ 3) หน่วยงานภาคเอกชน โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ เอกสารทาง
ราชการ และข่าวสารในปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จ านวน 15 คน/แห่ง/เอกสาร 
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
หรือการสัมภาษณ์เป็นทางการ (Structured Interview) จากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน ประกอบด้วย กลุ่ม
นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และศูนย์วิจัย จ านวน 1 คน หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 3 คน และ
หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 6 คน ซึ่งการสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ทั้งนี้ เมื่อ
ได้ผลจากการเก็บข้อมูลทั้งการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แล้ว จึงน าข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบตามรูปแบบการปรับตัวดา้น
ต่าง ๆ เพ่ือจัดท าสรุป และน าเสนอในรูปแบบการบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) ตาม
ประเด็นการปรับตัวด้านต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม -พฤศจิกายน 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า  การปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถสรุปการปรับตัวด้านต่างๆ ตามกลุ่มประชากร 
3 กลุ่ม ได้ ดังนี้  
 6.1.  กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา และศูนย์วิจัย 
  6.1.1  ด้านกลยุทธ์ ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ให้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานด้านความสะอาด สุขอนามัยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง รวมถึงมุ่งสู่
การแข่งขันด้านคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการกระจายความเสี่ยง และการท างานร่วมกับพันธมิตร 
เพื่อดึงลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ ต้องน าเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้สนับสนุนในการวิเคราะห์ วางแผน 
และอ านวยความสะดวกในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  6.1.2  ด้านโครงสร้างองค์การ ธุรกิจต้องปรับลดขนาดองค์การให้มีลักษณะแบนราบ 
(Flat) เพื่อให้บุคลากรท างานแทนกันได้ในลักษณะ Agile นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อใช้
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  6.1.3  ด้านบุคลากร ธุรกิจต้องสนับสนุนการอบรมมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และปรับรูปแบบการจ้างงานเป็นแบบชั่วคราวหรือตามสัญญาจ้างมากข้ึน 
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  6.1.4  ด้านการตลาด ธุรกิจต้องมุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพมากขึ้น ผ่านการท าการตลาดออนไลน์แบบ Real Time Marketing เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ Trend โลก โดยอาจน าแนวคิด 4Es มาใช้ ได้แก่ 1) Experience  2) Everyplace 
3) Exchange และ 4) Evangelism 
  6.1.5  ด้านการเงิน ธุรกิจต้องค านึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ มากขึ้นในทุกเรื่อง 
เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดพ้นจากการขาดสภาพคล่อง รวมถึงลงทุนในสินค้าและบริการที่แตกต่าง 
  6.1.6  ด้านการผลิตสินค้าและบริการ ธุรกิจต้องพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มุ่งสร้าง
ประสบการณ์ โดยน านวัตกรรมมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจากสินค้าที่ขายให้ลูกค้าแบบครั้งเดียว
จบ (One Time Product) เป็นสินค้าที่ขายได้อย่างต่อเนื่องทุกเวลา (All Time Product) อาจมี
ลักษณะการให้บริการตนเอง (Self Service) เพ่ือลดขั้นตอนให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวก รวมถึง
ต้องลงทุนหรือร่วมกับพันธมิตรในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลายมากข้ึน 
  6.1.7  ด้านอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ ต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม น ปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับประเทศใหม่ โดยใช้จุดขาย
ด้านธรรมชาติที่ผ่านการฟื้นฟู และความโดดเด่นของโรงแรมที่สวยงาม ทั้งนี้ ภายหลังจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาครัฐควรสร้างความตระหนักให้แก่ภาคธุรกิจในการเตรียมความพร้อมรองรับต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
 6.2  หน่วยงานภาครัฐ 
  6.2.1  ด้านกลยุทธ์ ธุรกิจต้องปรับวิสัยทัศน์ และทิศทางการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ รวมถึงสื่อสารให้คนในองค์การเข้าใจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานไปพร้อม
องค์การ นอกจากนี้ ต้องปรับโครงสร้างนักท่องเที่ยวโดยพ่ึงพาตลาดในประเทศและนักท่องเที่ยวคุณภาพ
มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าฯ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยหาก
พัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกับ Life Style นักท่องเที่ยวจะท าให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น รวมถึง
ต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่กันและกันมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ
ธุรกิจ MICE ต้องปรับกลยุทธ์โดยให้ความส าคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาร่วมงานมากขึ้น 
  6.2.2  ด้านโครงสร้างองค์การ ธุรกิจจะมีขนาดโครงสร้างองค์การที่เล็กลงจากจ านวน
บุคลากรที ่ลดลง ซึ ่งจะส่งผลให้ระดับชั ้นการบังคับบัญชาลดลงและยืดหยุ ่นขึ ้น สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธุรกิจ MICE จะมีโครงสร้างเล็กลง จากจ านวนบุคลากรที่ลดลง 
และจะมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนให้เกิดการท างานแบบออนไลน์มากยิ่งข้ึน 
  6.2.3  ด้านบุคลากร ธุรกิจต้องปรับลดบุคลากรลง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงต้อง
จัดมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับบุคลากร ส่วนบุคลากรต้องมีความยืดหยุ่น พร้อม
เรียนรู้ มีทักษะในการท างานที่หลากหลาย (Up-skill, Reskill, Cross-skill) และมี Mindset ในการ
รับผิดชอบตนเองและผู้อื่นมากขึ้น โดยอาจต้องมีอาชีพที่สอง เพื่อบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์
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วิกฤตในอนาคต ซึ่งธุรกิจต้องฝึกอบรมทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป 
โดยอาจเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ด้วยปัญหาการขาด
สภาพคล่องและการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ อาจท าให้ธุรกิจไม่รับบุคลากรกลับเข้ามาท างานเต็มอัตรา
ดังเดิม อาทิ ธุรกิจ MICE ที่มีการปรับลดจ านวนบุคลากรลง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และต้องจัด
มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมถึงอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน
รูปแบบใหม่ๆ ให้กับบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ก็อาจจ้างบุคลากรกลับมามากขึ้น 
  6.2.4  ด้านการตลาด ธุรกิจต้องมุ่งน าเสนอประสบการณ์ท่ีแตกต่างในราคาที่เป็นธรรม 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือกลุ่มตลาดพิเศษมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เกิดความมั่นใจในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการสื่อสารและการ
น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนต่อเนื่องผ่านออนไลน์ เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยจากตลาด 
Mass ไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งในส่วนของธุรกิจ MICE ต้องหันมาท าการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดย
เน้นประชาสัมพันธ์ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้ามาจัด
งานและท่องเที่ยวมากข้ึน 
  6.2.5  ด้านการเงิน ธุรกิจต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง และหาแหล่งเงินทุนใหม่ รวมถึง
ต้องเก็บเงินทุนส ารองไว้ใช้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถอยู่รอดกรณีเกิดวิกฤตในอนาคต โดยธุรกิจ MICE ต้อง
ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และต้นทุนคงที่ต่างๆ รวมถึงใช้สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม การกู้
ดอกเบี้ยต ่าจากเงินช่วยเหลือ SME หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ยังสามารถด าเนิน
ธุรกิจอยู่ได ้
  6.2.6  ด้านการผลิตสินค้าและบริการ ธ ุรกิจต้องพัฒนาสินค้าและบริการที ่ให้
ประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยน าจุดแข็งของสินค้าที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ มาสร้างเรื่องราวต่อยอด
กระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาสินค้าให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าที่พัฒนาต้องค านึงถึงมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย 
รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับแนวโน้ม ช่วงวัย และความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจ MICE ต้อง
จัดงานแบบ New Normal ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ การก าหนดรอบชมงาน 
การสวมหน้ากากอนามัย และการก าหนดเวลาท าความสะอาดที่เข้มงวด รวมทั้งจัดงาน ในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือแบบเสมือนจริง (Virtual) มากขึ้น และเมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
คลี่คลายลง การจัดงานต่างๆ จะยังเป็นรูปแบบ Hybrid เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
ในอนาคต 
  6.2.7  ด้านอื ่นๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับรูปแบบการท างานให้
ครอบคลุมบุคลากรหลากหลายกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการเสนอ
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แนวคิดหรือขับเคลื่อนการท างานมากขึ้น และปรับมุมมองจากคู่แข่งทางธุรกิจเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในระดับ มหภาค 
 6.3  หน่วยงานภาคเอกชน 
  6.3.1  ด้านกลยุทธ์ ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ในการให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัย และท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึง
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้แตกต่างและมีมูลค่าสูงขึ้น  
  -  ธุรกิจน าเที่ยว ต้องปรับรูปแบบการจัดทัวร์ให้มีขนาดเล็กลงจาก Group Tour 
เป็น Private Tour และออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ที ่มีนักท่องเที่ยวน้อยลง เพื่อรักษา
ระยะห่าง ต้องมีช่องทางในการติดต่อกับนักท่องเที่ยว และใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น ทั้งนี้ 
หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ธุรกิจจะกลับมาให้บริการได้ดังเดิม แต่
ต้องออกแบบ Package ให้ตอบสนองกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น 
  -  ธุรกิจการบิน ต้องน าทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น หรือต่อยอด
ธุรกิจใหม่เพื่อหารายได้เพิ่มเติม อาทิ ใช้ประโยชน์จากการขนส่ง (Cargo) ลดต้นทุนที่เกิดจากการ
ให้บริการ รวมถึงต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ และให้ความส าคัญกับความสะอาด
และความปลอดภัย  
  -  โรงแรมที่พัก ต้องปรับกลยุทธ์เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และต้องศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าชาว
ไทยและ Expat โดยเฉพาะด้านราคา โดยอาจปรับรูปแบบบริการเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัก
แบบระยะยาว (Long Stay) รวมถึงต้องลดการจ้างงาน ปิดให้บริการบางส่วน 
  6.3.2  ด้านโครงสร้างองค์การ ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องลดกระบวนการ
ท างานให้สั้นลง ใช้ทรัพยากรบุคคลน้อยลง และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยทั้งธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการบิน และโรงแรมที่พัก ต้องลดจ านวนบุคลากร 
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้องกับบุคลากรลง รวมถึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการท างานมาก
ขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจมีขนาดเล็กลง แต่เมื่อ
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ธุรกิจจะจ้างบุคลากรกลับมามากขึ้น ท าให้
โครงสร้างธุรกิจขยายตัวกลับมา 
  6.3.3  ด้านบุคลากร ทั้งธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการบิน และโรงแรมที่พัก ต้องลด
จ านวนพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างงานลง เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงต้องอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากรให้สามารถท างานได้หลากหลายมากขึ้น (Multi Skill) สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และทดแทนบุคลากรบางส่วนที่ออกไป ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ธุรกิจจะต้องจ้างบุคลากรเข้าท างานมากขึ้น แต่จะไม่มากเท่ากับใน
อดีต 
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  6.3.4  ด้านการตลาด ธุรกิจต้องสร้างอัตลักษณ์ให้แตกต่าง น่าสนใจและมีคุณค่า เจาะ
กลุ่มตลาดเฉพาะ ตามเชื้อชาติ อายุ และความสนใจ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ผ่านสื่อออนไลน์และช าระเงินแบบออนไลน์ (Digital Payment) มากขึ้น และต้องมีการก าหนดราคาที่
ยืดหยุ่นตามช่วงเวลา 
  -  ธุรกิจน าเที่ยว ต้องท าการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่แตกต่าง มี
เอกลักษณ์ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการของประเทศต่างๆ ในราคาที่ประหยัด 
โดยน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือสร้างการรับรู้และความม่ันใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
  -  ธุรกิจการบิน ต้องท าการตลาดที ่แสดงให้ เห็นถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย รวมถึงประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว และต้องจัดโปรโมชั่นให้กับผู้โดยสารมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการเดินทางและหากลุ่ม
ลูกค้าใหม่ๆ  
  -  โรงแรมที่พัก ต้องศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง เพื่อปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้มาก
ขึ้น รวมถึงน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ภายใต้มาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ Consumer Fair และ Influencer เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย (วัยท างาน) 
เพราะมีก าลังซื้อ หรือเน้นท าโปรโมชั่นกับกลุ่ม Member เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
ห้องพักมากขึ้น แต่ต้องเน้นท าการตลาดด้วยตนเอง เพื่อเก็บข้อมูลและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ามากข้ึน โดยอาจใช้หลัก 7Ps Marketing Mix มาใช้  
  6.3.5  ด้านการเงิน ธุรกิจต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และการ
ให้บริการลง ขณะเดียวกันก็ต้องหารายได้เพ่ิมข้ึน โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ 
  -  ธุรกิจน าเที่ยวต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการวางบิลได้โดยไม่ต้องส ารอง
เงินสด หรือขายแพคเกจโดยให้นักท่องเที่ยวช าระเงินก่อนล่วงหน้ามากขึ้น รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การซื้อของที่ระลึกในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจากการเก็บสินค้าลง 
  -  ธุรกิจการบิน ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ ใช้การขนส่งสินค้า 
(Cargo) มาทดแทนจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆ และขายสินทรัพย์
บางส่วนที่ไม่จ าเป็นออก รวมถึงเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขอลดการช าระหนี้หรือลดภาษีต่างๆ  
  -  โรงแรมที่พัก ที่ต้องประหยัดและเก็บออมเงินอยู่เสมอ เพื่อให้มีเงินสดส ารองใน
การบริหารกรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนขึ้นอีกในอนาคต ต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือเจรจาต่อรอง
กับ Supplier ในการซื้อวัตถุดิบในราคาที่ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ประโยชน์ และใช้โอกาสนี้ในการลงทุนปรับปรุง
หรือซ่อมบ ารุงให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาในอนาคต 
  6.3.6  ด้านสินค้าและบริการ ธ ุรกิจต้องให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย 
(Hygiene) ในสินค้าและบริการมากข้ึน โดยอาจเน้นการบริการแบบไร้สัมผัสจากการน าเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ 



สิริภัทร ลัทธิธรรม 
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  -  ธุรกิจน าเที่ยว ต้องให้ความส าคัญกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการได้มากขึ้นแต่ยังสามารถ
ด าเนินธุรกิจในลักษณะเดิมได้ เพราะยังมีกลุ่มตลาดอยู่ 
  -  ธุรกิจการบิน ต้องลดการให้บริการบางอย่าง เพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ ต้องต่อ
ยอดการด าเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 มากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาของที่ระลึก การเปลี่ยนรูปแบบบริการบนเครื่องบิน
จากอาหาร Freeze Dry เป็น Snack Box ที่สามารถน ากลับไปบริโภคท่ีบ้านได้ 
  -  โรงแรมที่พัก ต้องให้ความส าคัญด้านความสะอาดและปลอดภัย โดยปรับสินค้า
และบริการให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น อาทิ การบริการอาหาร
แบบ Delivery การได้รับรองมาตรฐาน SHA รวมถึงการออกแบบช่องทางการให้บริการใหม่ๆ โดยน า
ระบบออนไลน์เข้ามาใช้ เพื ่อจัดประชุมหรือลงนาม MOU ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (Visual 
Meeting) ทั้งนี้ แม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง ก็ยังควรต้องรักษา
รูปแบบการให้บริการข้างต้นไว้ เพราะถือเป็นส่วนที่สร้างรายได้เพ่ิม 
  6.3.7  ด้านอื่นๆ ธุรกิจน าเที่ยว ต้องปรับตัวตามนโยบายของภาครัฐ แต่ภาครัฐก็ต้องมี
ความชัดเจน ยืดหยุ่น และเข้าถึงง่าย เพราะมาตรการของรัฐมีความส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ภาครัฐต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้บริษัทน าเที่ยวสามารถน าไปขายนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
  -  ธุรกิจการบิน ภาครัฐต้องบริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับ
บุคลากรในธุรกิจการบินมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและการท าการตลาดของธุรกิจการบิน 
 

7. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านความสะอาดและสุขอนามัยมากขึ้น ภาครัฐ
มีการก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เดินทาง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึง
จ าเป็นต้องปรับตัวในทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านบุคลากร ด้านการตลาด 
ด้านการเงิน ด้านการผลิตสินค้าและบริการ และด้านอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถด าเนินการอยู่ต่อไปได้ในอนาคต โดยมี
รปูแบบการปรับตัวที่จ าแนกตามข้อเสนอของกลุ่มประชากร ดังนี้ 
 กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา และศูนย์วิจัย ได้เสนอว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้อง
ปรับกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ โดยมาตรฐานด้านสุขอนามัยจะเป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานในการ



ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยภายหลังการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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ด าเนินงาน นอกจากนี้ ต้องให้ความส าคัญกับการกระจายความเสี่ยง การประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ มากขึ้น การท างานร่วมกับพันธมิตร และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการตลาดและ
อ านวยความสะดวกในการท างาน อย่างไรก็ตามโครงสร้างธุรกิจจะมีขนาดเล็กลงและแบนราบ (Flat) 
มากขึ ้น จากการปรับลดบุคลากร ส่งผลให้ธุรกิจต้องอบรมมาตรฐานการบริการที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ให้กับบุคลากรมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรท างานทดแทนกันได้ และต้องท าการตลาดดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น  ซึ่งธุรกิจต้อง
พัฒนาและน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาสินค้าจากที่ขายให้
ลูกค้าแบบครั้งเดียวจบ (One Time Product) เป็นสินค้าที่ขายได้อย่างต่อเนื่องทุกเวลา (All 
Time Product) เพ่ือให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้แม้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 
 หน่วยงานภาครัฐ ได้เสนอว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวต้องปรับวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ควบคู่ไปกับการหาแหล่ง
เงินทุนใหม่ เก็บเงินทุนส ารองไว้ใช้มากขึ้น และต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่กันและกนัมากขึ้น โครงสร้างและระดับชั้นการบังคับบัญชาของธุรกิจจะลดลง จากการ
ลดจ านวนบุคลากร ส่วนบุคลากรต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมเรียนรู้ และมีทักษะในการท างานที่
หลากหลาย (Up-skill, Reskill, Cross-skill) นอกจากนี้ ธุรกิจต้องจัดมาตรการด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยให้กับบุคลากรมากขึ้น และต้องฝึกอบรมทักษะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่วนในด้านการตลาด ธุรกิจต้องมุ่งน าเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างในราคาที่ เป็นธรรม ควบคู่ไปกับ
การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือกลุ่มตลาดพิเศษมากขึ้น โดยมุ่งเปลี่ยนจากตลาด Mass สู่ตลาดคุณภาพ 
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ธุรกิจต้องพัฒนาสินค้าและบริการที่ให้ประสบการณ์ โดยน าจุดแข็ง
ตามสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเรื่องราวต่อยอดกระบวนการผลิตที่ผ่านการค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องพัฒนาสินค้าให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ 
เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
 หน่วยงานภาคเอกชน ได้เสนอว่า ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ในการท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้มีอัตลักษณ์ที่
แตกต่าง และมีมูลค่าสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื ่องให้น่าสนใจและมีคุณค่าในราคาที่ยืดหยุ่น
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ภายใตม้าตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย นอกจากนี้ ธุรกิจต้อง
ลดกระบวนการท างาน และใช้ทรัพยากรบุคคลน้อยลง โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากข้ึน เพ่ือลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนบุคลากรควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ (Upskill) และ
เปลี่ยนองค์ความรู้เดิม (Reskill) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และแลกเปลี่ยนทักษะ 
(Cross skill) ให้สามารถท างานได้หลากหลายมากขึ้น โดยต้องน าเสนอสินค้าและบริการที่มีความ
พิเศษ เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการช าระเงินออนไลน์มากขึ้น 
 ซึ่งผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มประชากรทั้ง 3 กลุ่มมีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการปรับตัว
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สอดคล้องไป
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ในทิศทางเดียวกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ McKee, Plutnick & Przygoda (อ้างถึงใน 
พรรณราย อินทุร ัตน์ , 2563: 15) ที ่กล ่าวว ่า ผ ู ้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ซึ ่งระดับของการปรับตัวขึ ้นอยู ่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจ 
เช่นเดียวกันกับ Mile and Snow (อ้างถึงใน ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์ , 2550: 33) ที่มีแนวคิดว่า 
เมื ่อสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ ผู ้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งความอยู่รอดของผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยธุรกิจมีลักษณะการปรับตัวในรูปแบบ Analyzers กล่าวคือ 
มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบรุนแรงและคาดการณ์ยาก โดยวิเคราะห์จาก
สถานการณ์และการปรับตัวของคู่แข่ง ขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้างองค์การ และ
ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ภายหลังจากการระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยควรด าเนินการในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 8.1.1  หน่วยงานภาครัฐ 
  8.1.1.1  หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีนโยบายและการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ที่
ชัดเจนมากขึ้น เพราะมาตรการต่างๆ ของภาครัฐมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
และจะต้องมีการขับเคลื่อนโครงการบางอย่างให้ประสบความส าเร็จตามแผนยุทธ์ศาสตร์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม –อาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา (กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา และศูนย์วิจัย) 
  8.1.1.2  หน่วยงานภาครัฐ จะต้องให้การสนับสนุนธุรกิจและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ในอนาคต เช่น การจัดตั้งกองทุน 
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงจะต้องสร้าง
ความตระหนักแก่ภาคธุรกิจให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากสามารถ
จัดเก็บข้อมูลใน Big Data เกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ธุรกิจในอุตสาหกรรม หรือข้อมูลนักท่องเที่ยว และ
สามารถน ามาใช้ เพ่ือวิเคราะห์ได้จริง จะท าให้การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถวางแผนได้ดีข้ึน – รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. (หน่วยงานภาครัฐ) 
  8.1.1.3  หน่วยงานภาครัฐ ควรก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวใหม่ ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของประเทศ แต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมชี้น า
ในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะประเทศไทยยังขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เหมาะสมแม้กับคนไทย ดังนั้น การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะ
เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องสามารถก ากับให้ได้มากขึ้น ภายใต้แผนที่ก าหนด โดยต้องสามารถตอบสนอง
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ความต้องการของคนไทยก่อน แล้วจึงน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา โดยต้องก ากับไม่ให้เติบโตมาก
เกินกว่าความสามารถในการรองรับ – รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. (หน่วยงานภาครัฐ) 
  8.1.1.4  หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมแก่ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โกงสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยต้องเสียหาย – รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. (หน่วยงานภาครัฐ) 
 8.1.2  หน่วยงานภาคธุรกิจ 
  8.1.2.1  ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว จะต้องมีส่วนในการช่วยดูแล 
ควบคุมปัญหาการโกงสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมหรือใช้สิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของ
หน่วยงานภาครัฐ -- รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. (หน่วยงานภาครัฐ) 
 8.1.3  หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
  8.1.3.1  หน่วยงานทั้งภาครัฐและธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะต้องมีการ
ปรับรูปแบบการท างานให้ครอบคลุมบุคลากรหลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยให้บุคลากรรุ่นใหม่ เข้ามามี
บทบาทในการเสนอแนวคิดหรือขับเคลื่อนการท างานมากขึ้น ต้องเปลี่ยนมุมมองจากคู่แข่งทางธุรกิจเป็น
หุ้นส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในระดับมหภาคมากขึ้น -- รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 
ททท. (หน่วยงานภาครัฐ) 
  8.1.3.2  หน่วยงานทั้งภาครัฐ และธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควร
จะมีมุมมองกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบที่สามารถสร้างและตอบแทนประโยชน์ในกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของคน 
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมิตรภาพ และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปลี่ยนให้คนเป็นคนที่มี
คุณค่ามากขึ ้น (Mutual Exchange) เป็นพลเมืองโลก ไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว -- รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. 
(หน่วยงานภาครัฐ) 
 8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1  ควรศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจในด้านต่างๆ ในเชิง
ลึกมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าการปรับตัวเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างไร 
 8.2.2  ควรขยายกรอบการศึกษาหรือก าหนดประเด็นค าถามให้ครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะใน
การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้มากขึ้น 
 8.2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างและความได้เปรียบเสียเปรียบในการปรับตัว
มากยิ่งข้ึน  
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แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก  

 
 

สุชัญญา พรหมสุวรรณ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ืออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักถึงมาตรการ
ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (2) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความตระหนักและการรับรู้ถึงมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์
ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (3) เพื่ออธิบายปัจจัยด้านความรู้ และช่องทางการรับรู้มาตรการของภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างคือประชากรผู้ใช้เฟซบุ๊ก จ านวน 400 
คน โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามแบบปลาย
ปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ง
จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวกและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเพิ่มจ านวนตัวอย่าง
โดยวิธีการแนะน าต่อ ๆ กัน จากนั้นผู้วิจัยจะข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยอายุมีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้     
เฟซบุ๊ก ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p<.006) และผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีความตระหนักและความรู้
เกี ่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.169 (p-value =0.001) ทั้งนี้  
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ส่วนแบไต๋ เป็นต้น โดยปัจจัยช่องทางการรับรู้มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซ
เบอร์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงลบกับความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.102 (p-value =0.041) 
กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กจะมีความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ลดน้อยลงหากช่องทางการรับรู้
มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากเพ่ิมข้ึน 

 

ค าส าคัญ: ภัยคุกคามทางไซเบอร์, มาตรการ, ภาครัฐ, ความตระหนัก 

 



สุชัญญา พรหมสวุรรณ 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

595 

 
Factors affecting the awareness of government measures in 

resolving Cyber Threats Problems of Facebook Users 
 

 

Suchanya Promsuwan* 

 

Abstract 

The objectives of this study were (1) to describe the factors affecting awareness 
of the measures of government in solving the cyber threats of Facebook users (2) to 
describe the relationship between the awareness of government measures in resolving 
user cyber threats of Facebook users (3) to explain the knowledge factor and channels 
for recognizing government measures in solving disasters of the cyber threats to 
Facebook users. The sample group is the population of Facebook users of 400 people. 
The study survey was in a quantitative research model and used a closed-ended 
questionnaire as a tool to collect data by allowing the sample to be the respondents 
themselves, which uses a random sampling method, either accidental or convenient, 
or an incremental sampling method. The number of samples was followed by the 
introduction method. The researcher will use the data obtained from the sample to 
test the relationships between the source variable and the dependent variable by 
using mean difference analysis with a t-test, one-way analysis of variance, and finding 
the relationships between factors using the Pearson correlation coefficient. The results 
of the study found that most of the samples were from females, aged between 21-30 
years old, who graduated with a bachelor's degree, where age affects the Facebook 
users' awareness of cyber threats at a significant level of 0.05 (p<.006) 
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and most Facebook users were aware and acknowledge the cyber threats to a large 

extent, which the factors of disaster cyber threats are positively correlated with 

awareness. Cyber threats as a whole with a statistically significant level of 0.05 with a 

correlation coefficient of 0.169 (p-value =0.001). Measures of the government sector 

in solving cyber threats through media of public figures such as Drama-addict's 

Facebook or YouTube, Yi Jeab, Liab Duan, etc. The dangers of cyber threats are 

negatively correlated with overall cyber threat awareness. With a significant statistical 

level of 0.04 and a correlation coefficient of -0.102 (p-value =0.041). Facebook users 

will be aware of the dangers of fewer cyber threats if the channels for recognizing 

government measures in solving disaster cyber threats are on the rise.  

 
Keywords: cyber threats, measures, government, awareness
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1. บทน า 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ในแต่ละปีกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ 

รวมถึงการท าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง 
ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้ผลักดันให้เกิดการใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งทางด้านการสื่อสาร ด้านการท างาน และด้านการใช้
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย สร้างความบันเทิง และรู้จักโลกให้กว้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการที่
ภาครัฐได้มีการก าหนดมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เราชนะ ไทย
ชนะ คนละครึ่ง เป็นต้น ท าให้คนไทยต้องมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น จากรายงาน
การส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคด้านดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย อายุระหว่าง 16 – 64 ปี ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2564 (Global Digital Report 2021) ของ We Are Social และ Hootsuite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ด้านการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดเผยข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานสื่อดิจิทัลของผู้คนทั่วโลก 
พบว่าคนไทยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียร้อยละ 78.7 ของจ านวนประชากร ติดอันดับที่ 20 ของโลก ทั้งนี้ คนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงสื่อบนอินเทอร์เน็ต 8 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน และแอปพลิเคชันที่คนไทยนิยม
ใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งเป็นการคลิกโฆษณา การคลิกไลก์ และการคอมเมนต์ ตามล าดับ 
อีกทั้ง จากข้อมูลสถิติของพฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทยหรือ Thailand Digital Stat 2021 ข้อมูล ณ 
เดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าตัวเลขผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 โดยปัจจุบันมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 4.48 พันล้านคนทั่วโลก คิดเป็นร้อยละ 57 
ของประชากรโลก และยังพบว่าคนไทยร้อยละ 78 ใช้โซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางหลักในการอัพเดทข่าวสาร 
ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของโลกในปีนี้ โดยคนไทยมากถึงร้อยละ 91 อ่านข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมากเป็น
อันดับสองของโลก เห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารของคนไทยที่ทรงอิทธิพลมาก
ในช่วงที่ผ่านมา เพราะไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่วัยท างานเท่านั้น แต่ประชากรทุกเพศทุกวัยก็สามารถเข้าถึงและใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันที่ทุกประเทศก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนส าคัญที่
จะน ามาซึ่งโอกาสในการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชนนั้น อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ไร้พรมแดน และ
มีผลกระทบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยรายงานความเสี่ยงโลก
ประจ าปี 2562 (Global Risks Report) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) พบว่าการ
โจมตีทางไซเบอร์และการจารกรรมข้อมูลถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 อันดับแรกของความเสี่ยงทั่วโลก ซึ่ง
ถือเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ ความมั่นคงของประเทศชาติ เสถียรภาพระหว่างประเทศ ความ
เป็นส่วนตัว และโอกาสการจ้างงาน  สอดคล้องกับการประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของดัชนีชี้
วัดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก (The Global Cybersecurity Index : GCI) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
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ประเมินศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แต่ละประเทศ พบว่าในปี 2563 ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 182 ประเทศ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 86.5 และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ตามมาตรการ 5 หมวด พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านกฎหมาย มีหน่วยงานรองรับการท างานและมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในขณะที่การผลักดันนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบสู่
แนวทางปฏิบัติและการพัฒนาศักยภาพทางไซเบอร์นั้นยังมีไม่มากเท่าที่ควร 
 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกัน ดูแล และการเตรียมพร้อมในการรับมือแกไ้ข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ จึงได้มีการบรรจุ
ประเด็นความมั่นคงไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินก าจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชนว่าจะได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ เช่น ระบบขัดข้อง 
การขโมยข้อมูล  การเรียกค่าไถ่  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง อีกทั้ง เพื่อให้
ผู้ใช้งานทั่วไป ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักในการร่วมกันป้องกันภัยไซเบอร์ทั้งในด้านความรับผิดชอบ 
จริยธรรม และมีสติในการบริโภคข้อมูล นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ออนไลน์ (1212 OCC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการการท าความผิดทางไอซี
ที ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการจัดการปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  
 ถึงแม้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยจะให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น มีการ
ออกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ มากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที่เกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่ทราบข้อมูลว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์คืออะไร 
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร และจะมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร อีกทั้ง ประชาชน
อาจยังไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ประสบปัญหา ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจท าให้เกิดการละเลย
หรือเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้งานและยังท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
รับรู้ถึงสถานการณ์และภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้การป้องกันหรือแก้ปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับสังคมไทยมากขึ้น ท าให้ภัยคุกคามทางไซ
เบอร์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญต่อประเทศ ภาครัฐจึงควรมีการผลักดันนโยบาย 
กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างจริงจัง รวมถึงเพิ่มบทบาทหน้าที่และการท างานเชิงรุกในการ
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ น าเสนอช่องทางการร้องเรียน ให้ผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึงและทันถ่วงที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น และจะ
ส่งผลต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวในภาพรวมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ถึงมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักถึงมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัย

คุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก  
2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและการรับรู้ถึงมาตรการของภาครัฐใน

การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก  
3. เพ่ืออธิบายปัจจัยด้านความรู้ และช่องทางการรับรู้มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภยั

คุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากงานวิจัยข้างต้นเห็นได้ว่าความรู้เท่าทันสื่อและปัจจัยด้านสติปัญญามีผลต่อความปลอดภัย

บนโลกไซเบอร์ของผู้ใช้งาน  ซึ่งยังคงมีบางมิติที่ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ เช่น การใช้เว็บไซต์ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม สาเหตุอาจเป็นเพราะการขาดการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบประชาชนควรเพิ่มบทบาท
ในด้านการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและอันตรายต่างๆ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพ่ือช่วยป้องกัน
การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมติฐานในเบื้องต้นว่าตัวแปรที่ผลต่อการรับรู้มาตรการของ
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้งานและ
ความรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประชาชน 

3.1  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ 

 

 

 

ช่องทางการรับรู้มาตรการของ

ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัย

คุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้ 

เฟซบุ๊ก  
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เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
จ านวน 400 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Cochran (1977) ซึ่งเป็นกรณีท่ีไม่ทราบขนาด
ของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 384 คน แต่ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตาม
โอกาสหรือความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตาม
โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกมาจากประชากรทั้งหมด โดยจะใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Accidental Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเพิ่มจ านวน
ตัวอย่างโดยวิธีการแนะน าต่อ ๆ กัน (Snowball Sampling) จนกว่าจะครบจ านวนที่ต้องการ จากนั้น
น าข้อมูลที ่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) และ
น าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive. Statistics) ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ แบบค่าร้อยละ แบบค านวณค่าเฉลี่ย และแบบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยด้วย t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ช่วงระหวา่ง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

4.  ผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
4.1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
จากข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.50 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 60.25 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่
เป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.50 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของความ
ตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ พบว่า อายุมีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (p<.006) และเมื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กอายุแตกต่างกันมีความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์แตกต่างกัน  

4.2  ปัจจัยด้านความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับมาก

ที่สุด และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซ

เบอร์ในเรื่องของการไม่มีพฤติกรรมก่อกวนหรือข่มขู่ผู้อื่นผ่านสังคมออนไลน์ ในระดับมากที่สุด (�̅� = 
4.39, S.D. = 1.07) รองลงมา คือ การที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านสังคมออนไลน์ เช่น 

บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว (�̅� = 4.28, S.D. = 1.02) และการที่ไม่
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เปิดอีเมล์หรือกดลิงก์ที่ได้รับจากอีเมล์ไม่ทราบที่มา หรืออีเมล์ที่น่าสงสัย เช่น อีเมล์ที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่ง มี

ระดับความตระหนักอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.26, S.D. = 1.02) ตามล าดับ ในส่วนของระดับความ

ตระหนักในระดับน้อยที่สุด 3 อันดับ เป็นด้านการก าหนดรหัสผ่านในแต่ละบัญชีให้แตกต่างกัน (�̅� = 

3.30, S.D. = 1.30) รองลงมา คือ ไม่ล็อกอินบัญชีทิ้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ (�̅� = 

3.51, S.D. = 1.25) และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์ หรือโปรแกรมป้องกันภัยในอุปกรณ์ที่ใช้งาน (�̅� = 3.55, 
S.D. = 1.26) ตามล าดับ 

 4.3  ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับมากที่สุดใน

หัวข้อ คือ การเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน โดยการใส่รหัสผ่านร่วมกับการใช้รหัสผ่านแบบใช้
ครั้งเดียว (OTP) จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีได้ คิดเป็นร้อยละ 93.50 รองลงมาคือ ไม่ควร
เลือกใช้งานจ ารหัสผ่านบนเว็บไซต์ ไม่เก็บรหัสผ่านไว้ในที่ที ่ไม่มีการป้องกันการเข้าถึง รวมถึงไม่ควร
เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อ่ืนรับทราบ และ หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์ผิดกฎหมาย ไม่
คลิกไฟล์แนบจากผู้ที่ไม่รู ้จัก และระมัดระวังในการเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรมแชตหรือช่องทางสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร์ คิดเป็นร้อยละ 92.30 และ ล าดับที่ 3 
คือ การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hacking) หรือการสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ เป็น
ส่วนหนึ่งของภัยคุกคามทางไซเบอร์ คิดเป็นร้อยละ 91.30 ในส่วนของหัวข้อที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบผิดมากที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
สามารถท าได้ และยังไม่มีบทลงโทษส าหรับการกระท าดังกล่าว ร้อยละ 60.30 รองลงมา คือ หากมี
การใช้งานหลายบัญชี (Account) ควรก าหนดรหัสผ่านให้เหมือนกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า ร้อยละ 
54.80 และการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) เช่น การคุกคามทางเพศแบบออนไลน์ การ
แอบอ้างตัวตนของผู้อื่น ไม่จัดว่าเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร้อยละ 53.80 ตามล าดับ 

หากจัดกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กใน 
3 ระดับ คือ มีความรู้มาก มีความรู้ปานกลาง มีความรู้น้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 66.5 รองลงมา คือ มีความรู้ปานกลาง ร้อยละ 
31.50 และมีความรู้น้อย ร้อยละ 2.00  

4.4  ช่องทางการรับรู้เกี ่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และมาตรการของภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามทางไซเบอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก คือ ช่องทางสื่อของบุคคลสาธารณะ เช่ น  
เฟซบุ๊กหรือยูทูบของ Drama-addict อีเจี๊ยบ เลียบด่วน Beartai แบไต๋ Ceemeagain เป็นต้น คิดเป็น 
ร้อยละ 40.30 รองลงมา คือ สื่อของหน่วยงานเอกชน เช่น ส านักข่าว สถาบันทางการเงิน บริษัทเอกชน 
สถาบันการศึกษาที่เป็นเอกชน บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 45.50 และล าดับที่ 3 คือ สื่อ



ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนกัถึงมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปญัหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

602 

ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น  เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ThaiCERT เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 28.20 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยความรู ้เกี ่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตระหนัก
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.169 (p-value =0.001) 
 ปัจจัยช่องทางการรับรู้มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงลบกับความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -.102  (p-value =0.041) 
กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กจะมีความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ลดน้อยลงหากช่องทางการรับรู้
มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากเพ่ิมข้ึน 
 

5.  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 5.1  การรับรู้ถึงมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู ้ใช้  
เฟซบุ๊ก พบว่า ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรับรู้เกี ่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และมาตรการของ 
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 3 ล าดับแรก คือ (1) ช่องทางสื่อของบุคคลสาธารณะ 
เช่น เฟซบุ๊กหรือยูทูบของ Drama-addict อีเจี๊ยบ เลียบด่วน Beartai แบไต้ Ceemeagain เป็นต้น 
จ านวน 161 คน (2) สื่อของหน่วยงานเอกชน เช่น ส านักข่าว สถาบันทางการเงิน บริษัทเอกชน 
สถาบันการศึกษาที่เป็นเอกชน บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น จ านวน 182 คน (3) สื่อของหน่วยงานภาครัฐ 
เช ่น เฟซบุ ๊กหรือเว ็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาคร ัฐด ้านดิจ ิท ัล (TDGA) ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ThaiCERT เป็นต้น จ านวน 113 คน ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือ มีความรู้
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.50 และมีความรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยข้อความที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูกมากที่สุดคือ เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลากหลายวิธี เช่น ใช้การใส่รหัสผ่านร่วมกับการ
ยืนยันตัวตนผ่าน OTP (รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น จ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.50 
และข้อความที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ ไม่เข้าเว็บไซต์ เสี่ยงภัย เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร 
เว็บไซต์การพนัน เป็นต้น จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 
 5.2  ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและการรับรู้ถึงมาตรการของภาครัฐใน การแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับมาก ที่สุด โดยแบ่งความตระหนักออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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5.2.1  พฤติกรรมที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีความตระหนักมากท่ีสุด 
มีความตระหนักมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ไม่มีพฤติกรรมก่อกวนหรือข่มขู่ผู้อื่นผ่าน 

สังคมออนไลน์ (Cyber bulling) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านสังคมออนไลน์ (Personal 
information protection) และไม่เปิดอีเมล์หรือกดลิงก์ที่ได้รับจากอีเมล์ที่ไม่ทราบที่มา หรืออีเมล์ที่
น่าสงสัย เช่น อีเมล์ ที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่ง 

5.2.2  พฤติกรรมที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีความตระหนักในระดับปานกลาง 
มีความตระหนักในระดับปานกลาง 3 ล าดับแรก คือ การตรวจสอบและอัพเดท 

ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานและไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อน โปรแกรมฟรี หรือ โปรแกรมที่
ไม่ได้รับอนุญาตลงบนอุปกรณ์ การแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที หากพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือ
ลิงก์ที่น่าสงสัย และการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

5.2.3  พฤติกรรมที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีความตระหนักในระดับน้อยที่สุด 
มีความตระหนักในระดับน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การก าหนดรหัสผ่านในแต่ละ บัญชี 

(Account) ให้แตกต่างกัน การไม่ล็อกอินบัญชีทิ้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ การ
ติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) หรือโปรแกรมป้องกันภัยในอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

5.3  ศึกษาปัจจัยด้านความตระหนักเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัย 
คุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 

     ปัจจัยช่องทางการรับรู้มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซ เบอร์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงลบกับความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -.102 (p-value -0.041) 
กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กจะมีความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ลดน้อยลงหาก ช่องทางการ
รับรู้มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากเพ่ิมข้ึน 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
  5.4.1  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 5.4.1.1  ควรเพิ่มการรับรู้ของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในด้านที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการตอบผิด เช่น การเปิดเยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
สามารถท าได้และยังไม่มีบทลงโทษส าหรับการกระท าดังกล่าว เป็นต้น  
  5.4.1.2  ควรเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
ตระหนักน้อย เช่น การก าหนดรหัสผ่านในแต่ละบัญชี (Account) ให้แตกต่างกัน หรือไม่ล็อกอินบัญชี
ทิ้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  5.4.1.3  ภาครัฐควรพัฒนาและปรับปรุงสื่อที่น าเสนอมาตรการของภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้มาตรการต่างๆ จากภาครัฐได้มากขึ้น 
และการรับทราบข้อมูลจากภาครัฐโดยตรงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความความน่าเชื่อถือได้มากข้ึน 
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 5.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
  5.4.2.1  ควรกระจายแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ และให้แต่ละช่วงอายุมี
จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใกล้เคียงกัน ไม่เน้นไปที่ช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการเกาะกลุ่ม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  5.4.2.2  ศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจมีผลต่อความตระหนักถึงมาตรการของภาครัฐใน
การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก เช่น พฤติกรรมการใช้งาน หรือระยะเวลาใน
การใช้งาน เป็นต้น 

5.4.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.4.3.1  ควรมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการเข้าถึงสื่อต่างๆ
มากขึ้น รวมถึงลดการปิดกั้น และเปิดกว้างในการเข้าถึงสื่อให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ท่ีอาจมาจากการพยามเข้าถึงสื่อที่รัฐบาลปิดกั้น เช่น การเข้าถึงหนังโป๊ถูกกฎหมาย  
  5.4.3.2  ก าหนดแนวทางและขอบเขตความร่วมมือกับประเทศที่มีสามารถในการ
จัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี โดยอาจจัดให้มีการศึกษาดูงานหรือหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
ระบบการป้องกัน วิธีการจัดการ หรือการสื่อสารของประเทศนั้นๆ  
  5.4.4  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  5.4.4  หน่วยงานของภาครัฐควรมีการปรับรูปแบบการท างาน มีการบูรณการกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงพัฒนาการท างานร่วมกับภาคเอกชน องค์กรอิสระ หรือสื่อสาธารณะ 
ในการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุมคามทางไซเบอร์ 
  5.4.4  วางรากฐานการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรด้านไซเบอร์ในอนาคต โดยท างานร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาใน
การออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 5.5  ข้อจ ากัดงานวิจัย 
  5.5.1  การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form 
ท าให้มีข้อจ ากัดคือผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้งานในระดับหนึ่ง และอาจ
เกิดความยุ่งยากในการท าความเข้าใจขั้นตอน อีกท้ัง ในกรณีที่ผู้ท าแบบสอบถามท าแบบสอบถามผ่าน
โทรศัพท์มือถือจะท าให้ประสบปัญหากับขนาดของตัวอักษรและรูปแบบของแบบสอบถาม 
  5.5.2  การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวกและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเพิ่มจ านวนตัวอย่าง
โดยวิธีการแนะน าต่อ ๆ กัน (Snowball Sampling) ท าให้เกิดการเกาะกลุ่มของข้อมูลที่เป็นช่วงอายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม หากไม่ได้อยู่ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะมีการ
พิจารณาการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการคละกันของช่วงอายุ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ปัจจัย
ด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านบุคลากร
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริโภค และศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์

ของผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพล อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคสูงสุดคือ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12, S.D. = 0.17) รองลงมา คือ ปัจจัย

ด้านการจัดจ าหน่าย มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03, S.D. = 0.19) ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านบุคลากร มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03, S.D. = 0.21) ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ ม ี
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ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.21) ปัจจัยด้านกระบวนการ มีระดับอิทธิพลอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.20) และปัจจัยด้านราคา มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.00, 
S.D. = 0.22) ตามล าดับ และผลในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปของการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด 
และด้านลักษณะทางกายภาพที่อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค ได้ประมาณร้อยละ 18.0 (R2 = 0.180) โดยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด (β = 0.210, Sig = 0.000) 

รองลงมา ด้านราคา (β = 0.100, Sig = 0.011) ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.095, Sig = 0.044) และด้าน

ส่งเสริมการตลาด (β = 0.086, Sig = 0.041) ตามล าดับ จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลท าให้
ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี มีบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที การ
ก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและคงทนต่อการใช้งาน การออกแบบตัวบ้านต้องมีความเหมาะสม
และมีสไตล์ที่ทันสมัยเพ่ือตอบโจทย์ต่อการใช้งานของผู้บริโภค และควรด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาดในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีความส าคัญในล าดับรองลงมาควบคู่ไปด้วย 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจ, อสังหาริมทรัพย์ 
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Marketing factors affecting consumers' decision on buying real 
estate a case study of Muang District, Samut Prakan Province 

 

 
 

Suthin Tubthim* 
 

Abstract 

 The research on marketing factors affecting consumers' decision on buying real 
estate: a case study of Muang District, Samut Prakan Province. The objective of this 
study was to study the personal factors that are affecting the consumer's decision on 
buying real estate. Consumer real estate and the product factors that are affecting the 
decisions of consumers’ on buying real estate. Price factors affect consumers' decisions 
on buying real estate. Arrangement factors and sales affect the consumers' decision 
on buying real estate. Marketing promotion factors that affect consumers' decision on 
buying real estate. Personnel factors that affect the consumers’ decision on buying 
real estate. Physical factors affect the consumers’ decision on buying real estate, 
consumer goods, and studying the process factors that affect the consumers' decision 
on buying real estate. 
 The results of this study found that marketing factors influenced their decision 

to buy real estate with the average level of influence. It was at a high level of (�̅� = 
4.03, S.D. = 0.12). When considering each aspect, it was found that the marketing factor 
that affects consumers' decision on buying real estate is the products that had a high 

level of influence up to (�̅� = 4.12, SD = 0.17), followed by the distribution factor, 
resulting to the influence  
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level having a high level of (�̅� = 4.03, SD = 0.19). And personnel factors are at 

a high influence level of (�̅� = 4.03, SD = 0.21). There is a level of influence in a high 

level of (�̅� = 4.02, SD = 0.21). Process factor had a high level of influence of (�̅� = 4.02, 

SD = 0.20) and the price factor had a respectively high level of influence of (�̅� = 4.00, 
SD = 0.22), and the results of the linear regression equation were analyzed in the form 
of multiple linear regression analysis. Product, marketing, pricing, marketing promotion, 
and physical characteristics that describe the variability of consumers' decisions on 
purchasing real estate is about 18.0% (R2 = 0.180). And physical appearance has a great 
effect on the consumers' decision on buying real estate in Samut Prakan Province. The 

highest was (β = 0.210, Sig = 0.000), followed by the price of (β = 0.100, Sig = 0.011), 

product (β = 0.095, Sig. = 0.044) and marketing promotion (β = 0.086, Sig = 0.041). The 
reason why entrepreneurs should focus on building a good reputation image is 
that there is a completed house ready to move into immediately. The construction 
used high-quality materials and that’s durable and ready to use. The design of the 
house must be appropriate and must have a modern style to meet the needs of 
consumers and should carry out relevant marketing activities along with other 
marketing factors which are also important. 
 
Keywords: Marketing factors, decision making, real estate 
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1. บทน า 
จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวทั้งจากเหตุปจัจัย

ภายในและภายนอกประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ หลังจากที่ก่อนหน้านั้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ต่างแข่งขันกันขึ้นโครงการ
ใหม่ ผลปรากฏว่าในเวลานี้บางท าเลเริ่มตกอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ในขณะที่ภาค
อุปสงค์ (Demand) หดตัว เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อน และยังมาประสบกับ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่ว
โลก ท าให้ผู้บริโภคไทยและชาวต่างชาติที่ก าลังสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีจ านวนลดลง
อย่างมาก และทุกคนลดการเดินทาง ต้องการความปลอดภัย ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มขึ้นในการ
ท างานที่บ้าน (WFH) ต้องการความสะดวกสบาย และรวมถึงเสถียรภาพการเมืองในประเทศและภาค
การท่องเที ่ยวที ่อ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมือง ท าให้ขาดความต่อเนื่องการลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้แนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น จะท าให้สภาพคล่องในระบบการเงินตึงตัว 
ส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยากมากขึ้น อีกทั้งราคาที่ ดินที่ปรับตัว
สูงขึ้นรวดเร็ว เกินก าลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย แต่ขาดปัจจัยในด้าน
ความไม่พร้อมทางการเงินนั่นเอง แม้หลายๆ ภาคส่วนได้รับผลกระทบ แต่ส าหรับผู้ที่ยังสามารถมี
ก าลังซื้อ และมีสถานะทางการเงินที่ดีอยู่ มีงานประจ าท ามั่ นคงอยู่ได้นั ้น ในปี 2564 นี้ ถือเป็น
ช่วงเวลาดีที่จะท าให้ความฝันในการมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองส าเร็จได้ง่ายมากขึ้น แต่ถึงแม้จะ
มีปัจจัยสนับสนุนตามที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการของภาครัฐ และโปรโมชั่นราคาจาก
ผู้ประกอบการ ในการตัดสินใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซักที่ ก็ยังคงต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบ
รัดกุม ประเมินสถานะทางการเงินให้พร้อม จัดเตรียมเอกสารการขอกู้ให้เรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และสามารถผ่านช าระค่างวดได้อย่างราบรื่น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันในภายหลัง นอกจากนี้การขยายตัวของเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า
ทั้งบนดินและใต้ดินในย่านกลางเมือง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะช่วยให้การเดินทางเข้าสู่ย่านกลาง
เมืองสะดวกและมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าการขับรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเห็นได้ชัด จึงท าให้มีการขยายตัว
ของสังคมเมืองไปสู่พื้นที่กรุงเทพฯรอบนอกและปริมณฑลต่างๆ อย่างรวดเร็ว แนวโน้มความต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาโครงการใหม่ๆ ออกมาหลากหลาย
โครงการเพื่อเป็นตัวเลือก โดยน าเสนอทั้งด้านรูปลักษณ์โครงการ สถานที่ตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวก 
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องพยายามพัฒนา
ปรับปรุงให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้บริโภคให้ได้อย่างสูงสุดด้วย และในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอเมืองนั้น มีแนวโน้มการเติบโตของความเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการบริการ
เพิ่มมากขึ้น โดยการมีแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก และมีความ
ต้องการที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง และสมุทรปราการ 



สุทิน ทับทิม 
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เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทั้งภาคอุตสาหกรรม และมีสถานที่ส าคัญต่างๆ อย่างสนามบินสุวรรณภูมิ 
ท าให้กลุ่มนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนสร้างธุรกิจ และทั้งนี้จากปัญหาความท้าทายทาง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ท าให้หลายองค์กรต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนและ
ต้องปิดกิจการไปในที่สุด แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่ รอดมาได้ โดยการ
น ากลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งมีผลท าให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบความส าเร็จ จากปัญหา
ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่านี้มีการบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร ที่สามารถน าไปใช้
และส่งผลให้องค์กรอยู่ได้อย่างมั่นคงในยามวิกฤตท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
มากมาย 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างไร ปัจจัยทางการตลาดแต่ละ
ประเภทเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ที่สนใจจะศึกษา ได้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง และรวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะพัฒนาองค์การกับธุรกิจ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้มีความมั่นคงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ และช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถปุระสงค์ของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค  
2.2 เพื ่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้ออสังหาริมทรัพย์ ของ

ผู้บริโภค 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยได้ท า
การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นในการน าเสนอ ดังนี้  

3.1 ทฤษฎ ีส ่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix, 7Ps) Armstrong, Adam, 
Denize, and Kotler (2012, p.75) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า 
หมายถึง ชุดของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้เป็นยุทธวิธีที่ผสมผสานปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 7 อย่าง (Marketing Mix, 7Ps) โดยวี
ระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) และ เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) ได้อธิบายทฤษฎีส่วนประสมทาง
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การตลาด (7P’s) สามารถสรุปรวม ได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่น าเสนอต่อตลาดหรือผู้บริโภค 
ทั้งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของตัวเงิน ช่องทางการจัด
จ าหน่าย หมายถึง ท าเลสถานที่ตั้ง หรือช่องทางที่องค์การก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้มีการน าส่งสินค้า หรือ
บริการ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดส าหรับสินค้าและบริการ บุคลากร 
หมายถึง พนักงาน ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของ 
ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของงาน
บริการที่ลูกค้าเห็น จับต้องหรือรู้สึก กระบวนการ หมายถึง ระบบที่มีมาตรฐานและอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมากที่สุด  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญใน
การที่ผู้บริโภคน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัยดังกล่าว
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

3.2 แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจ และตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ (Kotler and 
Keller, 2012) 1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ซื้อ
รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการและความเป็นจริง ท าให้เกิดความต้องการในสินค้า 2) การ
ค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการที่ต้องการจะซื้อจากแหล่งต่างๆ 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
เป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับราคา คุณภาพ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ของสินค้าแต่ละทางเลือก หลังจากการประเมินผลทางเลือกแล้ว จะคงเหลือทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 
4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผู้บริโภค ก าหนด
ความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทางเลือก ซึ่งผู ้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและ
ระยะเวลาในการตัดสินใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยจะเลือกสิ่งที่ชอบมากที่สุด  5) 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) เป็นการเปรียบเทียบผลการใช้สินค้ากับความ
คาดหวังที่มีต่อสินค้าชนิดนั้น หากผลการใช้สินค้าเป็นไปตามความคาดหวัง ผู้ซื้อจะเกิดความพึงพอใจ 
แต่ถ้าผลการใช้สินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ผู้ซื้อจะรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้ายี่ห้อนั้น รวมทั้งการ
เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นด้วย (Kotler and Keller, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา 
(2553: 192) ได้ให้ความหมายกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า เป็นการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใด
สินค้าหนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่ง
สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนการมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายในการแสวงหาภายนอก การ
ประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ  
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จากการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจกับปัจจัย
ส่วนบุคคลมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างมีนัย 
ดังนั้นในกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
การที่จะพิจารณาตามขั้นตอนอันจะมีผลก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดหรืออรรถประโยชน์สูงสุดของ
ผู้บริโภค 

3.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในที่นี้ หมายถึง โครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดด้านตัวโครงการ 
ตัวบ้านหรืออาคารชุด วัสดุการก่อสร้าง คุณภาพงาน รูปแบบการดีไซน์ ภาพลักษณ์ (โสภณ พรโชคชัย
, 2555, หน้า 80) ดังนั้นมีงานวิจัยที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ ของ ชนิตา เอี่ยมสะอาด (2558) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจจะใช้เหตุผลด้านการค านึงถึงคุณภาพมากที่สุด 
สอดคล้องกับ ชมพูนุช แพรสีทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน
พื้นที ่อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านรูปแบบและวัสดุก่อสร้าง ผู ้บริโภคให้
ความส าคัญกับคุณภาพงานมากท่ีสุด  

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การออกแบบที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งองค์การต้องมี
การจัดการและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความต่อเนื ่องของคุณภาพและมาตรฐานเพื ่อให้
เป้าหมายขององค์การมีความส าฤทธิ์ผลสูงสุด 

3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
ปัจจัยด้านราคาในที่นี้ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของตัวเงิน ลูกค้าจะท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการกับราคา (Price) ของสินค้าและบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคาลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ (วุธพงศ์ ลาภเจริญ, 2563) ดังนั้นมีงานวิจัยที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ 
ของ ฐานพัทธ์ จันทร์สุกรี และ เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดแบบ
บูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล พบว่า ในการเลือกซื้อ
บ้านลูกค้าจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงมูลค่าที่ต้องจ่าย เพื่อให้ได้คุณค่าทั้งหมดว่าที่ลูกค้ารับรู้ได้จาก
ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์คุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ ลูกค้าจึงมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์นั้น สอดคล้องกับ จิฏากาญจน์ ชญาพูนพิพัฒน์ (2550) ได้
ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ศึกษากรณีหมู่บ้านเอเวอร์กรีน ซิตี้ บาง
แค ผลการศึกษาพบว่า มีการเปรียบเทียบราคาของบ้านเดี่ยวกับงบประมาณก่อนการตัดสินใจซื้อ  

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของการพิจารณาราคาที่เหมาะสมกับการให้ส่วนลด จึงท าให้ปัจจัยด้านราคานี้มีผลต่อ



ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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ผู้บริโภคในการที่จะน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
องค์การต้องมีการคิดค้นหาพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมกับมูลค่า ในการที่จะท าให้
ผู้บริโภคเกิคความคิดที่เห็นควรว่าราคาที่ก าหนดขึ้นมานี้นั้นมีความเหมาะสมกับคุณค่าท่ีจะได้รับ  

3.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายในที่นี้ หมายถึง กระบวนการที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการ
จากผู้ผลิตส่งไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยต้องพิจารณาถึง ท าเล สถานที่ตั้ง  ของผู้ให้บริการ และ
ความยากง่ายของช่องทางในการน าเสนอเพื่อการเข้าถึงสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (โสภณ พรโชคชัย, 
2555, หน้า 80) ดังนั้นมีงานวิจัยที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ ของ จิฏากาญจน์ ชญาพูนพิพัฒน์ (2550) ได้
ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ศึกษากรณีหมู่บ้านเอเวอร์กรีน ซิตี้ บาง
แค ผลการศึกษาพบว่าการซื้อบ้านเดี่ยวต้องการสถานที่ ที่มีการคมนาคมสะดวก  สอดคล้องกับ ชมพู
นุช แพรสีทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร คือ ด้านท าเลที่ตั ้ง ผู ้บริโภคให้
ความส าคัญพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อน ้าท่วมมากที่สุด  

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ ทั้งในด้านท าเลที่ตั้ง การคมนาคมที่ดีและสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียง ที่จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคมีความสนใจในการที่จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคได้มากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้บริโภคและต่อองค์การ 

3.6 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดในที่นี้ หมายถึง เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและจูงใจ
ให้ลูกค้าเกิดความต้องการและพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย 
การโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
หรือ เครื่องมือที่ใช้เพื่อแจ้งข่าวสาร (Inform) จูงใจ(Persuade) และเตือนความทรงจ าตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ บริษัทหรือองค์กร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2552: 433-434) ดังนั้นมี
งานวิจัยที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ ของ ณัฐกฤตา อรรถมานะ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ผล
จากการศึกษาพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่องการมอบส่วนลด
พิเศษมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล เวศย์วรุตม์ (2553) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัย
ด้านการมอบส่วนลดพิเศษมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยในระดับมากท่ีสุด  

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างสูง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคน ามาร่วมประกอบการพิจารณาภาพรวมในการที่จะตัดสินใจ



สุทิน ทับทิม 
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เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้ประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่าย องค์กร
ต้องมีการด าเนินการปรับปรุงกลยุทธ์ในหลายมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้บริโภค 

3.7 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
ปัจจัยด้านบุคลากรในที่นี้ หมายถึง พนักงาน ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้นซึ่ง
จะรวมตั้งแต่เจ้าของ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความแตกต่าง
ให้กับธุรกิจโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยคุณภาพใน
การให้บริการ ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่ง ดังนั้นพนักงานจึงต้องมีความรู้ ความช านาญสายงาน มีทัศนคติที่ดี มี
บุคลิกภาพ และการแต่งกายที่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเสมอภาคในการ
ให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความรู้สึกประทับใจต่อการให้ความส าคัญอย่างเท่าเทียม สามารถตอบสนอง
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้า มีความริเริ่ม และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์การได้ (Lovelock 
and Wirtz, 2011) ดังนั้นมีงานวิจัยที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ ของ ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ที่ศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น พบว่า การให้บริการ
ออกแบบตกแต่งแก่ลูกค้าภายหลังการซื้อ มีความส าคัญในการตัดสินใจในระดับมาก  

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก มีส่วนช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างมากและส่งมอบงานบริการที่มี
คุณภาพตามที่ได้สัญญาไว้ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จะท าให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
องค์การในการด าเนินกิจการได้เป็นอย่างมาก 

3.8 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในที่นี้ หมายถึง เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ
งานบริการที่ลูกค้าเห็น จับต้องหรือรู้สึกได้ ได้แก่ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้องภายในและพื้นที่ข้างเคยีง 
สิ่งอ านวยความสะดวกการตกแต่งภายในอาคารเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ป้ายต่าง ๆ  
อุณหภูมิ แสง สีสัน เสียง และการถ่ายเทของอากาศ ความสะอาดของอาคารสถานที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สามารถสร้างความประทับใจให้แกลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังช่วยสร้างให้เกิดภาพลักษณ์องค์กร  
(อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร , 2553, หน้า 172 173) ดังนั้น มีงานวิจัยที่
สอดคล้องดังต่อไปนี้ ของ สุนทรา พงษ์ภักดี (2558) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในระดับซูเปอร์ลักชัวรีเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การจัดภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมภายในโครงการ ควรจัดให้เห็นวิวทิวทัศน์จากห้องและพื้นที่ส่ วนกลาง จ านวนผู้อยู่
อาศัยในโครงการควรมีความเหมาะสม รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีของผู้อยู่อาศัยด้วย 
อีกท้ังสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการต้องมีความปลอดภัย ห่างไกลพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตา โพธิ์ทองมา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
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ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ศึกษาในเขตต าบลเสม็ดและต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงการก าหนดพื้นที่
ใช้สอยที่มีความเหมาะสมลงตัว ทั้งภายในอาคารและสถานที่ภายนอก เป็นอันดับแรก โดยลักษณะ
สภาพแวดล้อมของโครงการที่ดี ไม่มีแหล่งเสื่อมโทรม และอาชญากรรม ที่มีความส าคัญในระดับมาก
ที่สุด  

สรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างสูง และเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ ทั้งคุณภาพ
ภายในและบริเวณรอบๆ โครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งองค์การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางกายภาพที่ดีและเป็นสิ่งที่จะดึงดูดกลุ่ม
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

3.9 ความสัมพันธ ์ของปัจจ ัยด ้านกระบวนการที ่ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยด้านกระบวนการในที่นี้หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานและมี
ข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยต้องให้บริการรวดเร็วและสามารถเพ่ิมความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ (อุไร ไปรฮู
ยัน, 2555: 5-6) ดังนั้นมีงานวิจัยที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ ของ ลวันต์ โสฬสลิขิต (2554) ได้ท าการศึกษา
เรื่องอุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้พบว่า ผู้ซื้อต้องการการบริการที่ถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้ และสม่ าเสมอ ประการสุดท้ายคือ
การบริการหลังการขายที่รวดเร็วและน่าพึงพอใจ สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐกฤดา ชิดนอก (2551) 
ที่ได้ท าการวิจัยความพึงพอใจการใช้บริการของผู้พักอาศัยอพาร์ทเม้นท์ บริษัท ณรงค์แมนชั่น จากัด 
พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการบริการในด้านการท าความสะอาดของแม่บ้าน 
มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก ต้องมีความชัดเจน และรวดเร็ว มีมาตรฐานที่ดี ซึ่งจะสามารถช่วยดึงดูดผู้บริโภคที่เข้า
มาใช้บริการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังสะท้อนผลที่ดีในหลายมิติในการด าเนินกิจการของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยทางการตลาด ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1  



สุทิน ทับทิม 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ที่ใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด ประมวลผลผ่าน SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการวิจัย และโดย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 544,811 คน 
ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 
95 ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา คือ เป็นการสรุปลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ การศึกษาลักษณะการ

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  

(Dependent) 

ปัจจัยทางการตลาด (7Ps) 

• ผลิตภัณฑ์  

• ราคา  

• การจัดจ าหน่าย 

• ส่งเสริมการตลาด 

• บุคลากร 

• ลักษณะทางกายภาพ 

• กระบวนการ 

การตัดสินใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์

ของผู้บริโภค 
อ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได ้

• สถานภาพสมรส 

•  
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กระจายของข้อมูล ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน คือ เป็นการใช้หลักความน่าจะเป็นมาทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรผ่าน Schaffe’ Analysis และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) 
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation analysis) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis, MRA) เพื่อทดสอบการมีความสัมพันธ์หรือความมีอิทธิพล
ของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีต่อตัวแปรตาม
ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
 
6. สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย 

1.1  เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
1.2  อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
1.3  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค

แตกต่างกัน  
1.4  อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคแตกต่าง

กัน 
1.5  รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคแตกต่าง

กัน 
1.6  สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที ่ 2 ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
2.1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของ

ผู้บริโภค 
2.2  ป ัจจ ัยด ้านราคาม ีอ ิทธ ิพลม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิงบวกต ่อการต ัดส ินใจเล ือกซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 



สุทิน ทับทิม 
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2.3  ป ัจจ ัยด ้านการจ ัดจ  าหน่ายมีความส ัมพันธ ์เช ิงบวกต ่อการตัดส ินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

2.4 ป ัจจ ัยด ้านส ่งเสร ิมการตลาดมีความสัมพันธ์เช ิงบวกต่อการตัดสินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

2.5  ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค 

2.6  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

2.7  ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรพัย์
ของผู้บริโภค 

 
7. ผลการวิจัย 

7.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาด
ที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้ออสังหาริมทรัพย์ของผู ้บริโภค กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ” อธิบายได้ดังนี้ เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 
และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน  163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา คือ มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน  146 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ ค้าขาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 30,0001 – 50,000 บาท จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมา คือ 50,001 – 
70,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และส่วนใหญ่สมรสและมีบุตรแล้ว จ านวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ สมรสแต่ไม่มีบุตร จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  

7.2 การว ิ เคราะห์เก ี ่ยวก ับป ัจจ ัยทางการตลาดที ่ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ �̅� S.D. การแปลความหมาย 

ชื่อเสียงของโครงการ 4.92 0.29 มีอิทธิพลมากที่สุด 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ 3.95 0.34 มีอิทธิพลมาก 
การออกแบบตัวบ้านมีความเหมาะสม 3.93 0.59 มีอิทธิพลมาก 
สไตล์ รูปแบบ ตัวบ้านมีความทันสมัย 3.50 0.75 มีอิทธิพลปานกลาง 
บ้านสร้างเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที 4.29 0.64 มีอิทธิพลมาก 
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คะแนนเฉลี่ยรวม 4.12 0.17 มีอิทธิพลมาก 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ ชื่อเสียงของ

โครงการ โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.92) รองลงมา คือ บ้านสร้างเสร็จและพร้อม

เข้าอยู่ได้ทันที มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.29) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ มีระดับ

อิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.95) การออกแบบตัวบ้านมีความเหมาะสม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 3.93) และสไตล์ รูปแบบ ตัวบ้านมีความทันสมัย มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� 
= 3.50) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา �̅� S.D. การแปลความหมาย 

ราคาเหมาะสมกับขนาดที่ดินและพ้ืนที่ใช้สอย 4.06 0.77 มีอิทธิพลมาก 
ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท าเลที่ตั้ง 4.07 0.74 มีอิทธิพลมาก 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพงานก่อสร้าง 3.83 0.75 มีอิทธิพลมาก 
ราคาเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวก 4.10 0.74 มีอิทธิพลมาก 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีความเหมาะสม 3.93 0.71 มีอิทธิพลมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 0.22 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและท าเลที่ตั้ง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07) ราคาเหมาะสมกับขนาด

ที่ดินและพ้ืนที่ใช้สอย มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06) ค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีความเหมาะสม 

มีระดับอิทธิพลอยู ่ในระดับมาก (�̅� = 3.93) และราคาเหมาะสมกับคุณภาพงานก่อสร้าง มีระดับ

อิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย �̅� S.D. การแปลความหมาย 

ส านักงานขายติดต่อ และเดินทางสะดวก 4.37 0.70 มีอิทธิพลมาก 
ท าเลที่ตั้งโครงการมีการคมนาคมที่สะดวก 3.78 0.64 มีอิทธิพลมาก 
บ้านตัวอย่างมีความน่าสนใจ และสวยงาม 3.98 0.73 มีอิทธิพลมาก 
มีการออกบูธแสดงตามงานอย่างสม ่าเสมอ 3.90 0.79 มีอิทธิพลมาก 
โครงการอยู่ใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก 4.12 0.69 มีอิทธิพลมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.03 0.19 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ ส านักงาน

ขายติดต่อ และเดินทางสะดวก โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.37) รองลงมา คือ โครงการ
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อยู่ใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12) บ้านตัวอย่างมีความ

น่าสนใจ และสวยงาม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) มีการออกบูธแสดงตามงานอย่าง

สม ่าเสมอ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.90) และท าเลที่ตั้งโครงการมีการคมนาคมที่สะดวก 

มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.78) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด �̅� S.D. การแปลความหมาย 

การมอบส่วนลดพิเศษ 4.27 0.74 มีอิทธิพลมาก 
มีโปรโมรชั่นของแถมต่างๆ ให้อย่างเหมาะสม 3.91 0.73 มีอิทธิพลมาก 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 3.93 0.75 มีอิทธิพลมาก 
การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน สัญญา 3.92 0.78 มีอิทธิพลมาก 
ค่าธรรมเนียมการโอนฟรี 4.12 0.72 มีอิทธิพลมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.03 0.21 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ การมอบ

ส่วนลดพิเศษ โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.27) รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียมการโอนฟรี 

มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12) การโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง มีระดับอิทธิพล

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93) การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน สัญญา มีระดับอิทธิพลอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.92) และโปรโมรชั่นของแถมต่างๆ ให้อย่างเหมาะสม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 3.91) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านบุคลากร �̅� S.D. การแปลความหมาย 

พนักงานให้ค าแนะน าและติดตามงานเป็นอย่างดี 4.33 0.70 มีอิทธิพลมาก 
มีบริการให้ค าปรึกษา ต่อเติมตกแต่งบ้านเพียงพอ 3.85 0.70 มีอิทธิพลมาก 
พนักงานขายมีความรู้ ความสามารถที่ด ี 3.93 0.74 มีอิทธิพลมาก 
พนักงานมีบุคลิกภาพดี และสุภาพเรียบร้อย 3.96 0.79 มีอิทธิพลมาก 
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.09 0.69 มีอิทธิพลมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.03 0.21 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือพนักงานให้ค าแนะน า

และติดตามงานเป็นอย่างดี โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.33) รองลงมา คือ พนักงานมี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09) พนักงานมีบุคลิกภาพดี 

และสุภาพเรียบร้อย มีระดับอิทธิพลอยู ่ในระดับมาก (�̅� = 3.96) พนักงานขายมีความรู ้ และ
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ความสามารถที่ดี มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93) และมีบริการให้ค าปรึกษา ต่อเติมตกแต่ง

บ้านเพียงพอ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.85) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ �̅� S.D. การแปลความหมาย 

สภาพแวดล้อมรอบโครงการมีความปลอดภัย 4.34 0.74 มีอิทธิพลมาก 
บรรยากาศภายในโครงการเงียบสงบน่าอยู่อาศัย 3.88 0.66 มีอิทธิพลมาก 
การดูแลรักษาความสะอาดในโครงการที่ดี 3.83 0.74 มีอิทธิพลมาก 
ระบบรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวด 3.97 0.79 มีอิทธิพลมาก 
การจัดสรรพื้นทีส่วนกลางมีความเหมาะสม 4.09 0.65 มีอิทธิพลมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 0.21 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีค่าเฉลี ่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ 

สภาพแวดล้อมรอบโครงการมีความปลอดภัย โดยมีระดับอิทธิพลอยู ่ในระดับมาก ( �̅� = 4.34) 

รองลงมา คือ การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางมีความเหมาะสม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09) 

ระบบรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวด มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97) บรรยากาศ

ภายในโครงการเงียบสงบน่าอยู่อาศัย มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.88) และการดูแลรักษา

ความสะอาดในโครงการที่ดี มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ �̅� S.D. การแปลความหมาย 

ความรวดเร็วในการท าสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ 4.35 0.74 มีอิทธิพลมาก 
มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการชัดเจน 3.91 0.67 มีอิทธิพลมาก 
การให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 3.92 0.74 มีอิทธิพลมาก 
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 3.93 0.78 มีอิทธิพลมาก 
มีความยืดหยุ่นในการให้บริการอย่างเหมาะสม 3.99 0.74 มีอิทธิพลมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 0.20 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ ความรวดเร็วใน

การท าสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.35) รองลงมา คือ มีความ

ยืดหยุ่นในการให้บริการอย่างเหมาะสม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.99) การแก้ไขปัญหา

ข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93) การให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.92) และมีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการชัดเจน 

มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.91) ตามล าดับ 
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ปัจจัยทางการตลาด (7Ps) �̅� S.D. การแปลความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.12 0.17 มีอิทธิพลมาก 
ด้านราคา 4.00 0.22 มีอิทธิพลมาก 
ด้านการจัดจ าหน่าย 4.03 0.19 มีอิทธิพลมาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 4.03 0.21 มีอิทธิพลมาก 
ด้านบุคลากร 4.03 0.21 มีอิทธิพลมาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.02 0.21 มีอิทธิพลมาก 
ด้านกระบวนการ 4.02 0.20 มีอิทธิพลมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.03 0.12 มีอิทธิพลมาก 

โดยภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพล อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคสูงสุด

คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการจัด

จ าหน่าย มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้าน

บุคลากร มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับอิทธิพล

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02) ปัจจัยด้านกระบวนการ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02) และ

ปัจจัยด้านราคา มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.00) ตามล าดับ  
7.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

การตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ �̅� S.D. การแปลความหมาย 

สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการมีครบ 4.76 0.49 มีอิทธิพลมากที่สุด 
มีเทคโนโลยีทันสมัยและประหยัดพลังงาน 3.83 0.46 มีอิทธิพลมาก 
ศักยภาพท าเลในอนาคตมีโอกาศถูกพัฒนาสูง 3.95 0.69 มีอิทธิพลมาก 
เปรียบเทียบข้อมูลแล้วมีความคุ้มค่ากับราคา 3.65 0.76 มีอิทธิพลมาก 
ใกล้ที่ท างานและการเดินทางโดยรอบสะดวก 4.11 0.63 มีอิทธิพลมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.06 0.17 มีอิทธิพลมาก 

ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย

ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการมี

ครบ โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.76) รองลงมา คือ ใกล้ที่ท างานและการเดินทาง

โดยรอบสะดวก มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) ศักยภาพท าเลในอนาคตมีโอกาศถูก
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พัฒนาสูง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.95) มีเทคโนโลยีทันสมัยและประหยัดพลังงาน มี

ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) และเปรียบเทียบข้อมูลแล้วมีความคุ้มค่ากับราคา มีระดับ

อิทธิพลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.65) ตามล าดับ 
 7.4 การวิเคราะห์สมมติฐาน  
 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน �̅� S.D. t Sig 

ชาย 162 4.07 0.17 0.685 0.493 
หญิง 238 4.05 0.17   

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พบว่า จากการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมผีล
ต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน Mean S.D. F Sig 

ต ่ากว่า 20 ป ี 6 4.06 0.10 0.750 0.558 
อายุระหว่าง 21-30 ปี 44 4.02 0.18   
อายุระหว่าง 31-40 ปี                     163 4.06 0.17   
อายุระหว่าง 41-50 ปี 142 4.07 0.17   
อายุ 51 ปีขึ้นไป 45 7.07 0.14   

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 พบว่า จากการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผล
ต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาสงูสุด จ านวน Mean S.D. F Sig 

ต ่ากว่าปริญญาตร ี 21 4.06 0.13 0.238 0.870 
ปริญญาตร ี 232 4.06 0.18   
ปริญญาโท 118 4.06 0.16   
สูงกว่าปริญญาโท 29 4.08 0.12   

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



สุทิน ทับทิม 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

625 

 พบว่า จากการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตาม
อาชีพ 

อาชีพ จ านวน Mean S.D. F Sig 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 95 4.08 0.14 1.360 0.247 
พนักงานบริษัทเอกชน 54 4.08 0.24   
ธุรกิจส่วนตัว 146 4.05 0.16   
ค้าขาย 98 4.04 0.15   
อยู่ระหว่างการศึกษา 7 4.08 0.10   

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 พบว่า จากการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกันมี
ผลต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน Mean S.D. F Sig 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 1 4.00 - 1.075 0.368 
15,001 – 30,000 บาท 41 4.05 0.18   
30,0001 – 50,000 บาท 217 4.06 0.17   
50,001 – 70,000 บาท 85 4.08 0.14   
70,001 – 100,000 บาท 24 4.10 0.12   
มากกว่า 100,001 บาท 32 4.10 0.16   

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

พบว่า จากการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน Mean S.D. F Sig 

โสด 65 4.07 0.18 1.186 0.315 
สมรส (มีบุตร) 227 4.07 0.15   
สมรส (ไม่มบีุตร) 90 4.04 0.19   
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สถานภาพสมรส จ านวน Mean S.D. F Sig 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 18 4.02 0.18   

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

พบว่า จากการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง 2 ปัจจัยทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 

 n ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

 400 0.402** 0.000 
 400 0.161** 0.001 
 400 0.271** 0.000 
 400 0.120** 0.017 
 400 0.288** 0.000 
 400 0.203** 0.000 
 400 0.374** 0.000 
 400 0.232** 0.000 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.402 จากการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
ซึ่งสรุปได้ว่า ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค 

 การว ิเคราะห์ค ่าส ัมประสิทธ ิ ์ถดถอยพหุค ูณในการพยากรณ์การตัดส ินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 

ตัวแปร B S.E. β t Sig. 

ค่าคงที่ 2.081 0.248  8.396 0.000 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.095 0.47 0.094 2.019** 0.044 

ด้านราคา 0.100 0.039 0.131 2.561** 0.011 

ด้านการจัดจ าหน่าย 0.014 0.042 0.016 0.322 0.748 

ด้านส่งเสริมการตลาด 0.086 0.042 0.108 2.046** 0.041 

ด้านบุคลากร 0.045 0.042 0.056 1.074 0.283 
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ตัวแปร B S.E. β t Sig. 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.210 0.042 0.262 4.976*** 0.000 

ด้านกระบวนการ 0.045 0.045 0.054 0.997 0.319 

R = 0.424, R2 = 0.180, Adjusted R Square = 0.171, F = 21.261, Sig. = 0.000  
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทาง
กายภาพที่อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ได้ประมาณ
ร้อยละ 18.0      (R2 = 0.180) โดยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด (β = 0.210, Sig = 0.000) รองลงมา ด้าน

ราคา (β = 0.100, Sig = 0.011) ด ้านผลิตภ ัณฑ์ (β = 0.095, Sig = 0.044) และด้านส ่งเสริม

การตลาด (β = 0.086, Sig = 0.041) ตามล าดับ ซึ่งสามารถเขียนในรูปของสมการเส้นตรงคือ 𝑌 = 
2.081 + 0.095X1 + 0.100X2 + 0.086X3 + 0.210X4 จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็นบวก ถือ
ว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐานสรุปได้ดังนี้ 
8.1 เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
8.2 อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
8.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
8.4 อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
8.5 รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
8.6 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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8.7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.8 ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.9 ป ัจจ ัยด ้านการจ ัดจ  าหน่ายม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิงบวกต ่อการต ัดส ินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.10 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เ ช ิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.11 ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.12 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

8.13 ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย Accept Reject 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

  
✓ 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 
✓ 

 

3. ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 
✓ 

 

4. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลื อก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 

✓ 

 

5. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 

✓ 

 

6. ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 

✓ 

 

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 

✓ 

 



สุทิน ทับทิม 
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สมมติฐานการวิจัย Accept Reject 

8. ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

 
✓ 

 

 
9. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  สามารถอภิปรายผล
การศึกษาในแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้ 

9.1 ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซื ้ออสังหาริมทรัพย์ของผู ้บร ิโภค อัน
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค โดยสามารถอธิบายกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพสมรส ต่างก็ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทิรา เพ็งพรพิพิพัฒน์ (2556) ที่
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวในเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และอายุ ที่แตกต่างกันของผู้ซื้อไม่ส่งผล
กระทบที่แตกต่างต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สุนีย์ 
เจษฎาวรางกูล, ฐิตินันท์ วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์ (2553) พบว่าผู้ซื้อที่เพศแตกต่างกันไม่มผีล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญชัย สกุลโชติกโร และสุชนนี 
เมธิโยธิน (2553) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ซื้อบ้านจัดสรรที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรอย่างมี
นัยส าคัญ 

9.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค จากการที่
โครงการที่อยู่อาศัยมีชื่อเสียงของโครงการในด้านที่ดี มีภาพลักณ์ที่น่าเชื่อถือ ตัวบ้านในโครงการเป็น
แบบบ้านสร้างเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที มีการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลส าหรับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริม
ทรัพย์ โดยจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับปัจจัย
ทางการตลาดในด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ทศพรวิชัย (2554) ที่พบว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว ได้แก่ คุณภาพของบ้าน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
ชื่อเสียงของบริษัทผู้สร้าง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว สอดคล้องกับที่ กนกวรรณ ศรีจันทร์หล้า 
(2556) ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ตราสินค้าและภาพลักษณ์ เช่น ความมั่นคงก้าวหน้าใน
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ การมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ รวมถึงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
(ส่วนกลาง) การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกขนาดพื้นที่
ใช้สอยที่เหมาะสมส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์  

9.3  ปัจจัยด้านราคากับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค เนื่องจากการที่
โครงการที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมทางด้านราคากับคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับเกิดความพึง
พอใจกับความคุ้มค่า ทั้งในส่วนของราคามีความเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม
และท าเลที่ตั้ง รวมถึงขนาดท่ีดินและพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเหมาะสมคุ้มค่าระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์นั้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมนนัทธ์ มีสัตย์ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาคือ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง มีความส าคัญอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และเช่นเดียวกันกับที่ 
มาริสา จุลสมบูรณ์ (2555) พบว่า ผู้เช่าให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาค่าเช่าห้องพักอยู่ในระดับ
มาก  

9.4 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายกับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
เนื่องจากการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์จะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งมีการ
พิจารณาถึง ส านักงานขายติดต่อ และเดินทางสะดวก รวมถึงโครงการอยู่ใกล้แหล่งอ านวยความ
สะดวก และบ้านตัวอย่างมีความน่าสนใจและสวยงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ จิฏากาญจน์ ชญาพูนพิพัฒน์ (2550) ที่พบว่า
การซื้อบ้านเดี่ยวต้องการสถานที่ ที่มีการคมนาคมสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ กมนนัทธ์ มีสัตย์ (2555) 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ การมีส านักงานและแบบบ้าน
ตัวอย่างให้เลือกชม และสอดคล้องกับ รุ ้งลาวัลย์ คาปัน (2550) โดยผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากซื้อผ่านส านักงานของโครงการ  

9.5 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
การที่มีสิ ่งจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและท้ายสุดเกิดพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้นในส่วนของ
อสังหาริมทรัยพ์ในโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งในการมอบส่วนลดพิเศษ มีค่าธรรมเนียมการโอนฟรี และ
รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจได้ดีที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤ
ตา อรรถมานะ (2555) ที่พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องการ
มอบส่วนลดพิเศษมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชัชวาล เวศย์วรุตม์ (2553) ที่พบว่า
ปัจจัยด้านการมอบส่วนลดพิเศษมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตรีนุช แววแสง(2555) ที่ พบว่าการให้ส่วนลดเงินสด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

631 

ที่อยู่อาศัยในระดับมาก และการก าหนดค่าจองและดาวน์ที ่ต ่า เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค  

9.6 ปัจจัยด้านบุคลากรกับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค จากการที่
โครงการที่อยู่อาศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในหลายมิติเกี่ยวกับตัว
โครงการ สิ่งที่ต้องค านึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือในด้านของบุคลากร กับการที่โครงการมีพนักงานให้ค าแนะน า
และติดตามงานต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี และรวมถึงการที่พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สิ่ง
เหล่านี้นั้นล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู ้บริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยภายในตัว
โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภัทร์ สมพร (2556) ที่พบว่าการมีบริการให้ค าปรึกษาใน
การตกแต่งบ้านมีความส าคัญในการตัดสินใจในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา 
ทองเมืองหลวง (2554) ที่พบว่าการมีพนักงานให้บริการค าปรึกษาและติดตามงาน เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในระดับมาก และสอดคล้องกับ ไพลิน พูลพิพัฒน์ (2552) ที่
พบว่าการท่ีพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ตอบค าถามของลูกค้า โดยเข้าใจในสินค้า
เป็นอย่างดี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด  

9.7 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพกับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 
เนื่องจากโครงการที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมรอบโครงการมีความปลอดภัย มีการจัดสรรพื้นที่
ส่วนกลางมีความเหมาะสม และรวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวด เป็นส่วนส าคัญ
อย่างมากที่ส่งผลต่อการสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เป็นปัจจัยที่ส่งผล
น าไปสู ่การตัดสินใจเลือกซื ้อที ่อยู ่อาศัยในตัวโครงการของอสังหาริมทรัพย์ของผู ้บริโภคได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส  จึงรุ่งเรืองผล (2557) ที่พบว่าปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น 
ปลอดจากมลพิษ มีการดูแลรักษาความสะอาด จ านวนบ้านเหมาะสม บรรยากาศสงบน่าอยู่อาศัย มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และสอดคล้องงานวิจัยของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558 ) พบว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมพิจารณาในเรื่องของลักษณะ
ชุมชนโดยรอบโครงการที่เหมาะแก่การพักอาศัย มีความปลอดภัย มีการจัดแสงสว่างทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมของโครงการมีความสงบร่มรื่น  

9.8 ปัจจัยด้านกระบวนการกับการตัดสินใจเลือกซื ้ออสังหาริมทรัพย์ของผู ้บริโภค 
เนื่องจากในกระบวนการด าเนินงานเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจ ทั้งในด้านของความรวดเร็วในการท าสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ
อย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว การให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และมี
การก าหนดมาตรฐานในการให้บริการชัดเจน จึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคมักจะค านึงถึงและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลวันต์ โสฬสลิขิต (2554) ที่พบว่า 
ผู้ซื้อต้องการการบริการที่ถูกต้อง แม่นย า ประการสุดท้ายคือการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและน่า
พึงพอใจ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ (2551) ที่พบว่า ให้ความส าคัญกับ
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากซึ่งได้แก่ ความรวดเร็วในการท าสัญญาเช่า ความ
รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ และการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที ่มี
ความส าคัญมาก  

 
10. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย 40.5% และเพศหญิง 59.5% มี
ช่วงอายุทั้งที่ต ่ากว่า 20 ปี ไปจนถึงอายุ 51 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็น 
40.7% ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส แบบมีบุตร คิดเป็น 56.7% มีระดับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาโท โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ปริญญาตรี คิดเป็น 58% และในด้านของอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพส่วนตัว คิดเป็น 
36.5% และระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง มีตั ้งแต่ต ่ากว่า 15,000 บาท ไปจนถึงมากกว่า 100,001 
บาทขึ้นไป โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 30,0001 – 50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 54.2% 

การตัดส ินใจของผ ู ้บร ิโภคกลุ ่มตัวอย ่างส าหรับการตัดส ินใจซื ้อที ่อยู ่อาศัยในด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับอิทธิพลสูงสุดคือ สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการมีครบ รองลงมา คือ ใกล้ที่ท างาน
และการเดินทางโดยรอบสะดวก มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก การมีศักยภาพท าเลในอนาคตมีโอกาศ
ถูกพัฒนาสูง อีกทั้งมีเทคโนโลยีทันสมัยและประหยัดพลังงาน และรวมถึงในเรื่องของการเปรียบเทียบ
ข้อมูลแล้วมีความคุ้มค่ากับราคา ล้วนแล้วมีอิทธิพลตามล าดับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในด้านของโครงการที่อยู่อาศัย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เมื่อโครงการมีชื่อเสียงที่ดี มีการใช้วัสดุที่ใชใ้น
การก่อสร้างมีคุณภาพสูง มีการออกแบบตัวบ้านมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และมีสไตล์ รูปแบบ 
ตัวบ้านมีความทันสมัยต่อโลกปัจจุบันและอนาคต และบ้านมีการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีนั้น 
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บรโิภค
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเมื่อโครงการมีการก าหนดในการให้ความส าคัญกับราคา
เหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวก มีราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท าเลที่ตั้ง มีราคาเหมาะสม
กับขนาดที่ดินและพื้นที่ใช้สอย มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีความเหมาะสม และรวมถึงราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพงานก่อสร้าง ย่อมท าให้ผู้บริโภคเกิดความเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าและเกิดความพึงพอใจใน
ที่สุด ก็เป็นการส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค 



สุทิน ทับทิม 
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยหากโครงการมีที่ต้ังส านักงานขายติดต่อและ
เดินทางสะดวก อยู่ใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก มีบ้านตัวอย่างมีความน่าสนใจ และสวยงามในการ
ดึงดูดลูกค้า มีการออกบูธแสดงตามงานอย่างสม ่าเสมอ และท าเลที่ตั้งโครงการมีการคมนาคมที่สะดวก 
สามารถเข้าถึงได้ง ่ายในแต่ละสภาวะ สามารถช่วยส่งเสริมและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคให้หันมาสนใจจนเกิดแรงจูงใจในการซื้อ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากการที่โครงการให้ความส าคัญกับการมอบ
ส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า มีค่าธรรมเนียมการโอนฟรี มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทางให้
ลูกค้าเกิดการรับรู้ มีการให้บริการหลังการขาย มีการรับประกัน และรวมถึงการมีโปรโมรชั่นของแถม
ต่างๆ ให้อย่างเหมาะสมกับลูกค้า เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดความตระหนักและวิเคราะห์ถึง
ผลลัพธ์ที ่จะได้เพิ ่มขึ ้นจากเดิมจนเกิดเป็นความพึงพอใจ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านของบุคลากรของโครงการนั้นการที่มีพนักงาน
ให้ค าแนะน าและติดตามงานเป็นอย่างดี พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ การที่พนักงานมี
บุคลิกภาพดีและสุภาพเรียบร้อย มีความรู้และความสามารถที่ดีส าหรับการขาย และมีบริการให้ค าปรึกษา 
ต่อเติมตกแต่งบ้านเพียงพอ ก็เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในอันดับแรก และส่งผลต่อการเกิด
กระบวนการการซื้อเกิดขึ้น ซึ่งการที่โครงการมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถตามคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้
นั้น สามารถช่วยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี 

ปัจจ ัยด ้านล ักษณะทางกายภาพมีความสัมพ ันธ ์เช ิงบวกต่อการต ัดส ินใจเล ือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู ้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากการที ่โครงการมี
สภาพแวดล้อมรอบโครงการที่มีความปลอดภัย มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างมีความเหมาะสม 
ในด้านของระบบรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวดอย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภายในโครงการ
มีบรรยากาศที่เงียบสงบน่าอยู่อาศัย และรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในโครงการที่ดี ท าให้
ภายในบริเวณมีความน่าอยู่น่าพักอาศัยทั้งการผ่อนคลายและการสันทนาการ สิ่งเหล่านี้สามารถที่ช่วย
ส่งเสริมและเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การที่โครงการมีกระบวนการที่ดี มีความรวดเร็วใน
การท าสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการอย่างเหมาะสม การแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนที่รวดเร็ว การให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และมีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการ
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ชัดเจนกับกลุ่มลูกค้า มีส่วนส าคัญและสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของผู้บริโภค 

 

11. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถน า

ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับความส าคัญแรกในการ

ตัดสินใจ โดยนอกจากการที่โครงการที่มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดี มีบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้ าอยู่ได้
ทันที จากการที่มีการก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและคงทนต่อการใช้งาน ในการออกแบบตัว
บ้านมีความเหมาะสมและมีสไตล์ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันและตอบโจทย์ต่อการใช้งานของผู้บริโภค สิ่ง
หนึ่งที่เจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่ องของความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ทั้งในด้านของความเหมาะสมของราคากับขนาดที่ดิน พื้นที่ใช้สอย มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานที่ตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ และรวมถึงการใช้
งานของบริเวณส่วนกลางนั้นต้องเกิดความคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเป็นส าคัญ เพราะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจในการที่ผู้บริโภคจะตกผลึกกระบวนการวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว
ของความคุ้มค่าที่จะลงทุนกับการที่จะซื้อโครงการ นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้บริโภคมีการเลือกปัจจัย
ด้านการจัดจ าหน่ายเป็นอันดับที่สองในการตัดสินใจ ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันโครงการจะมีส านักงานขาย
ติดต่อมีการเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และอยู่ใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก และท าเลที่ตั้งโครงการมีการ
คมนาคมที่สะดวกสามารถที่จะเข้าถึงตัวโครงการได้ง่าย และแม้ว่าในสภาวะการณ์ปัจจุบันมีการ
คมนาคมที่สะดวกอาทิ รถไฟฟ้า แต่จ านวนรถยนต์ของผู้บริโภคก็ยังคงมีจ านวนมากขึ้นด้วย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญอย่างมากในด้านของการไม่มีที ่จอดรถยนต์เพียงพอโดยเฉพาะในส่วนของโครงการ
คอนโดมิเนียม ดังนั้นโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยู่อาศัยจึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง
ด้านความพร้อมของพ้ืนที่ลานจอดรถยนต์ให้มีความเหมาะสมและพอเพียงมีความคุ้มค่าต่อผู้บริโภคมาก
ที่สุดเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของโครงการเกิดความยั่งยืนในการท าโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ใน
ส่วนของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาในการประกอบการวิเคราะห์สมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เพ่ือต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือทราบสาเหตุและวิธีการสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภคว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากให้ทางโครงการมีการเพ่ิมเติมในส่วนไหน 
อีกทั้งปัญหาในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นข้อมูลบนข้อเท็จจริงที่จะมีผลท าให้การ
ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์มีมุมมองในหลากหลายมิติ และยังเป็นส่วนที่ส าคัญอีกส่วน
ที่ท าให้ผู้ประกอบการได้รู ้ได้รับทราบถึงปัญหาเชิงลึกเพื่อที่จะน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงโครงการของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะสร้างโครงการขึ้นมา เพื่อให้
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ตอบโจทย์ในทุกๆมิติต่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติใน
ทางอ้อมอีกด้วย 
  



ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ ฝ่าย
ประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการบริหารความเสี่ยง
และสภาพปัญหา และวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของ 
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะการบริหารความ
เสี่ยงและสภาพปัญหาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยงทั้ง 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุความ
เสี ่ยง ด้านการประเมินความเสี ่ยง ด้านการตอบสนองความเสี ่ยง ด้านการควบคุม ด้านข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตาม เนื่องจากฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายบริหารความเสี ่ยงของธนาคารภายใต้กรอบการบริหารความเสี ่ยงของ Committee of 
Sponsoring Organizations if the Treadway Commission (COSO) : COSO ERM Framework 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละหัวข้อจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า 
ยังมีปัญหาในหลายประเด็นด้วยกัน ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านโครงสร้างองค์กรที่ไม่มีความ
ยืดหยุ่นและดูแลได้ไม่ทั่วถึง ด้านบุคลากรบางหน่วยงานจ านวนพนักงานไม่เพียงพอและเหมาะสม 
ด้านการด าเนินงานพนักงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงด้านการสื่อสารไม่เพียงพอโดยต้องให้
ความส าคัญในด้านการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
พนักงานทุกคนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
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ความเสี่ยง และการติดตามผลที่ไม่จริงจังเนื่องจากขาดพนักงานในการดูแลรับผิดในส่วนดังกล่าว หาก
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของ COSO ERM ทั้ง 8 
หัวข้อก็จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ คือ รายงานประเมินราคาหลักทรัพย์ที ่มีคุณภาพโดยมีต าแหน่ ง
ทรัพย์สินถูกต้องตรงกับที่ลูกค้าเสนอไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ และทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าตลาด 
(Fair Market Value) ที่แท้จริง มีรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศท าให้ผู้
ที่เก่ียวข้องที่ใช้รายงานน าไปวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดพร้อมทั้งได้สินเชื่อและหลักประกันที่มี
คุณภาพตามนโยบายของธนาคารลดหนี้ที ่เกิดจากสินเชื ่อด้อยคุณภาพ หรือ NPL ได้พร้อมทั้ง
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการกับฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ประสิทธิผล, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
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about Digital Technology in governmental systems:  
A Case Study of Thai Customs Department 
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Abstract 

A study on the effectiveness of risk management on asset valuation of 
Securities appraisal department Krung Thai Bank PCL. The objective was to study the 
nature of risk management and problem conditions. and analyze the risk management 
effectiveness of the asset valuation of the Securities Appraisal Department. Krung Thai 
Bank PCL. The results showed that Characteristics of risk management and problems 
in asset valuation 8 components of risk management as follows: Internal environment 
risk management Objectives Risk Identification Risk Assessment risk response control 
side information and communication and tracking This is because the valuation 
department has complied with the Bank's risk management policy under the risk 
management framework of the Bank. Committee of Sponsoring Organizations if the 
Treadway Commission (COSO): COSO ERM Framework However, if considering the 
details of each topic from the opinions of key informants, it was found that there were 
still many problems in the issues as follows: Internal environment The organizational 
structure is not flexible. and cannot be taken care of thoroughly in terms of personnel, 
some departments have insufficient and appropriate  
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number of employees. In terms of operations, employees do not follow the operating 
manual. Including insufficient communication, the importance of communication must 
be given to employees at all levels to be aware of the risk management policy and all 
employees are aware of and participate in risk management. risk and negligent follow-
up due to lack of staff to take care of such liability If the risk can be managed according 
to the risk management principles of the 8 COSO ERM components, it will result in 
success. It is a quality valuation report with the correct position of the assets that the 
customers offer as collateral for loans. and the asset has a real fair market value. There 
is a consistent operating model across the country, enabling those involved in using 
the report to be analyzed correctly. Correct, reduce errors, get available loans and get 
quality collateral according to the bank's policy. Reduce debt arising from non-
performing loans or NPL. together with the service recipients are satisfied using the 
service with the securities appraisal department. 
 
Keywords: Risk management, Effectiveness, Property valuation 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ในปัจจุบันภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มากและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 เผชิญความท้าทายจากภาวะ เศรษฐกิจถดถอย 

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งท าให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งออกมาตรการ

ช่วยเหลือลูกค้า ทั้งการปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและตามการ

ปรับลด อัตราเงินน าส่งเข้ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตลอดจน การช่วยเหลือผ่าน

การเลื่อนและลดภาระการช าระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนั้น ธนาคารพาณิชย์ยังให้

สินเชื่อ เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจ ท่ามกลางการผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ของ 

ธปท. ซึ่งช่วยชะลอปัญหาการเร่งขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบธนาคารพาณิชย์การปรับตัวให้

สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปจากวิกฤติ COVID-19 โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

economy) ที่เร็วกว่าคาด เป็นอีกความท้าทายที่ ธนาคารพาณิชย์เผชิญ ในปี 2563 ด้วยเหตุนี้ 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์จึงแปรเปลี่ยนไป เช่น การปรับช่องทางการให้บริการสู่

รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที  เป็นต้น ในด้านผลการ

ด าเนินงานของธนาคารในปี 2563 ในด้านของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.52 เร่ง

ขึ้นจากปีก่อนที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.82 จากผลกระทบของเศรษฐกิจ ถดถอย ขณะที่สัดส่วน NPLs/Loan 

อยู่ที่ร้อยละ 3.11 สูงกว่าในปีก่อน ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.98 (รายงานประจ าปีธนาคารกรุงไทย,2563)  

   การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ธุรกรรมกับธนาคาร การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ นโยบายภาครัฐ อัตราดอกเบี้ยธนาคาร หนี้สินภาคครัวเรือน ภัยธรรมชาติ 

การขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ด้านข้อก าหนดกฎหมาย เป็นต้น เหตุปัจจัยเหล่านี้มี

ผลกระทบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งท าให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีความเสี่ยงหากการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์คลาดเคลื่อนจากมูลค่าตลาดหรือไม่สะท้อนมูลค่าตลาดที่

แท้จริง อาจโดยสาเหตุ เช่น ทรัพย์สินเปรียบเทียบมีราคาที ่ผกผันคลาดเคลื ่อน ผู ้ประเมินมี

ประสบการณ์ไม่เพียงพอหรือขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การประเมินที่ดินผิดแปลง การ

ประเมินที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ การประเมินที่ดินในแนวเวนคืน และการเปลี่ยนแปลงข้อ

กฎหมาย จะท าให้ผู้ใช้รายงานประเมินได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจผิดพลาดไปด้วยและส่งผล

กระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร พร้อมทั้ง คุณภาพของหลักประกันมีส่วนส าคัญในการช่วย

บรรเทาภาระความเสียหายของธนาคาร หากลูกค้าไม่สามารถช าระหนี้ได้  ฉะนั้น หลักประกันที่

ธนาคารพิจารณารับไว้เป็นประกันหนี้จึงควรเป็นหลักประกันที่มีความมั่นคง และเป็นมูลค่าตลาดที่

แท้จริง  
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ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจสามารถเกิดกับองค์การทุกองค์การได้เสมอ แต่ละองค์การทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการประเมินความเสี่ยง  ของ

องค์การทุกประเภท โดยภาครัฐและเอกชนจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ไม่ว่าจะกำ าหนดวัตถุประสงค์ไว้เช่น

ไร การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จะต้องประสบกับความเสี่ยง (Risk) อยู่เสมอ ปัญหา อุปสรรค

หรือความสูญเสียโอกาสซึ่งจะทำ าให้องค์การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อองค์การ ประเด็นส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง คือความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ของผลลัพธ์ที่ออกมา (วิฑูรย์ สมโต, 2551) 

การบริหารความเสี่ยงองค์การ (Enterprise Risk Management : ERM) เป็นกระบวนการ

จัดการที่จ าเป็นและมีความส าคัญในการน าพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั ้งไว้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน การ

บริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู ้บริหารน ามาใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความ

สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดา

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและอาจส่งผลในทางบวก(Opportunity) หรือ ทางลบ(Risk)ต่อองค์การได้ ซึ่ง

ธนาคารมีต้องการให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีความ

เข้าใจตรงกัน (รายงานประจ าปีธนาคารกรุงไทย,2563) 

   จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น สงผลใหเกิดความเสี่ยงในด้านการประเมินมูลค่าทรัพยสินมีแนว

โนมเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อันจะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานและองค์การของผู้วิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารความเสี่ยงและสภาพปัญหาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ของ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 3) เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาและเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงในการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินของ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
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3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี ่ยวข้องกับ

ประสิทธิผลของการบริหารความเสี ่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ ฝ่ายประเมินราคา
หลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารความเสี่ยงและ
สภาพปัญหารวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี ่ยงและแนวทางในการพัฒนาและ
เสนอแนะในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานของตนเอง  มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย , (2548:2) ได้ให้ค านิยามค าว่า ทรัพยฺสินที่
ประเมิน หมายถึง สิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินซึ่งให้สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของที่จะเข้าไปครอบครองเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมูลค่าตลาดโดยสิทธิตามกฎหมายนั้น
สามารถโอนเปลี่ยนมือโดยการซื้อขายได้และมีอุปสงค์ส าหรับทรัพย์สินในตลาด,การประเมินมูลค่า
ทรัยพ์สิน หมายถึง การให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของทรัยพ์สินโดยผู้ประเมินซึ่งมีคุณสมบัติความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสม 

 ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2564:17) ได้ให้ความหมายความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงเป็นโอกาส
ที่บางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น และส่งผลในทางคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อผลลัพธ์ ความเสี่ยง เป็น
ความไม่แน่นอนว่าจะได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เป็นสถานการณ์ที่อาจส่งกระทบต่อด้านบวกและลบต่อ
องค์การ ความเสี่ยง มากหรือน้อยขึ้นกับศักยภาพของคนและความสามารถขององค์การที่จะรับมือกับ
สถานการณ์  อัชนา ณ ระนอง (2559:9) ได้ให้ความหมาย ความเสี่ยงในแง่ขององค์กร หมายถึง 
เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนในอนาคตท่ีท าให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ 

แนวคิดการบริหารความเสี ่ยง The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission (COSO) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์การ ในปี 
2004 (COSO, 2004) ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์การว่าหมายถึงกระบวนการซึ่ง
เป็นผลจากการที่คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การร่วมกันก าหนดขึ ้นเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนขององค์การณ์ในทุกระดับ โดยการออกแบบให้สามารถ
ระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้อันจะมีผลกระทบต่อองค์การ และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยรวมได้หลักการบริหารความเสี่ยงมีพื้นฐานจากแนวความคิดที่ว่า องค์การจะด ารงอยู่ได้เมื่อสร้าง
มูลค่าหรือคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ ความเสี่ยงและโอกาสมีผลกระทบต่อการเพิ่มหรือ
ลดมูลค่าดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู ้บริหารจัดการกับความเสี่ยงและ
โอกาสที่เกี ่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล COSO-ERM (อ้างถึงใน นิคม ศรีมูล,
(2554:10-16) หลักการของ COSO-ERM ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8 ด้าน ซึ่งครอบคลุมแนว
ทางการ ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี ่ยง ดังนี้  1) 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานส าคัญ



สุวิมล เฉนียง 
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ขององค์ประกอบอ่ืนของการบริหารความเสี่ยงองค์กรและช่วยก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติและโครงสร้าง
ของการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การวิเคราะห์และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ควรครอบคลุมถึงแนวนโยบายทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
มองความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน รูปแบบการบริหาร
จัดการศักยภาพและการพัฒนาบุคลากร วิธีการมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะโครงสรา้ง
ขององค์กร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน 

1.1) โครงสร้างการจัดการองค์การ การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับขนาดและการ
ด าเนินงานขององค์กรท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและ สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการจัดโครงสร้างขององค์กร นอกจากจะเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแล้วยังเป็นตัวก าหนดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้วย เช่น โครงสร้างแบบรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจต้องการคุณสมบัติของตัวบุคคล หากแต่
โครงสร้างองค์กรแบบกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจระบบขั้นตอนการท างานและกระบวนการใน
การติดตามผลมีความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน (2558:18) เขียนไว้
ว่า การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการออกแบบระบบงาน (job design) การ
ออกแบบองค์การ (organization design) และระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (human 
resource management) โครงสร ้างองค ์การ จ ึงหมายถ ึง ระบบงานต ่างๆภายในองค ์การ 
กระบวนการ ท างานของแต่ละระบบงาน รูปแบบความสัมพันธ์ต่อกันภายในองค์การว่าใครต้องเสนอ
รายงานต่อใคร นอกจากนี้ ยังรวมถึงช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงแต่ละบุคคลแต่ละส่วนงานภายใน
องค์การเข้าด้วยกันอีกด้วย โครงสร้างองค์การจึงท าหน้าที่จัดสรรงานให้กับแต่ละส่วนงานที่แบ่งออก 
ตามหลักความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และช่วยประสานการท างานของแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่องค์การต้องการ         

 1.2) ด้านการบริหารบุคลากร พฤติกรรมและอุปนิสัยของบุคลากรในองค์กรมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การก าหนดนโยบายด้านทรัพย์กรมนุษย์ ตั้งแต่
การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ การเลื่อน
ต าแหน่ง การก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่องค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลง มิได้เกิดจากบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากเกินไปก็อาจท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลงได้
เช่นกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดระดับความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
จัดท าค าบรรยายหรือข้อก าหนดคุณลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่าง
ชัดเจน และก าหนดข้อห้ามที่ก าหนดไว้ ในนโยบายพร้อมแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจใน
ข้อก าหนดและนโยบายนั้น 
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 1.3) ด้านการด าเนินงาน หน่วยงานควรก าหนดการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความมิให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับองค์กร จากสาเหตุการละเว้นไม่ปฏิบัติ
หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร
รวมถึงสร้างความตระหนักให้บุลากรเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน คือความเสี่ยงที่เกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด
ธรรมภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานภายใน คน 
ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2547:13) นิคม ศรีมูล (2554:5)  
2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้เป็นขั้นตอนส าคัญโดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถ
ก าหนดกลยุทธฺหรือแนวทางการท างานตามแปนงาน โครงการ แผนด าเนินงานประจ าปีและแผน
ด าเนินการระยะยาว (แผน 3-5 ปี)ได้ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ ้น รวมทั้งต้องสื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับทราบและเข้าใจตรงกัน โดยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถน าหลัก “SMART”,ประยุกต์ใช้เพื่อให้การก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน
และตรงประเด็นมากขึ้นการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้วยหลัก SMART จะช่วยให้การ
บร ิหารงานและการด าเน ินงานของธนาคารมีความสอดคล้องกันทั ้งองค์กร COSO อ้างถึง 
(ธนาคารกรุงไทย, 2555, 17) และด้านปริมาณงาน ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล , อุทัย สวนกูล อ้างถึง 
ภควัต สุวรรณธนุล (2564:19) กล่าวว่า ทฤษฎีตัวชี้วัดความส าเร็จ(KPIs) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผล
การด าเนินงานหรือ ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆขององค์การซึ่งสามารถแสดงผลของการ
วัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื ่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 3) การระบุ
เหตุการณ์ที่สร้างกระทบ (Event Identification) ต้องสามารถระบุได้ถึงเหตุการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยพิจารณาทั้งตัวเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีเพราะผลกระทบให้เกิด ความ
เสียหายหรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อัญชนา ณ ระนอง (2559 : 75 ) ได้กล่าวว่า การ
ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน อาทิ บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี การระบุความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงว่า ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวจัดอยู่ในความเสี่ยงด้านใด และควร
ระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ทราบเหตุการณ์ที่ชัดเจน สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นได้ตรงประเด็น เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากบุคลากรในหน่วยงาน 
ความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้น พนักงานมีความรู ้และทักษะที ่เกี ่ยวข้องในกระบวนงานไม่เพียงพอ 
กระบวนการท างานซับซ้อนไม่ชัดเจน COSO อ้างถึง (ธนาคารกรุงไทย, 2555, 19) และ COSO อ้าง
ถึง นิคม ศรีมูล,2554:) การแยกโอกาสออกจากความเสี่ยง ในการบริหารความเสี่ยงเหตุการณ์ความไม่ 
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แน่นอน อาจส่งผลกระทบในแง่บวกให้ผลดีกับองค์กรได้ และควรแยกโอกาสออกจากความเสี่ยงและ 
น าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื ่อหาช่องทางใหม่ 4) การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment)  
องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์การ  เป็นการ
ประเมินระดับความน่าจะเกิดและระดับผลกระทบ เพ่ือช่วยให้ทราบระดับความเสี่ยงก่อน การจัดการ 
แล้วหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการส าคัญขององค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงก่อนการจัดการ
และความเสี่ยงคงเหลือ ความเสี่ยงก่อนการจัดการเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยยังไมเค านึงถึงวิธีการ
จัดการหรือการควบคุมที่องค์การมี ส่วนความเสี่ยง คงเหลือ เป็นความเสี่ยงหลังจากที่พิจารณาวิธีการ
จัดการตอบสนองความเสี่ยงที่องค์การมีจริงแล้ว และการก าหนดความน่าจะเกิดและระดับผลกระทบ 
การประเมินความเสี่ยงจะประเมินจาก 2 มิติ คือ ความน่าจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อกิจการ การ
ประเมินความเสี ่ยงสามารถท าได้ทั ้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้ง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์การ นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการ
ทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual 
Risk)  โดยมีหลักเกณฑ์ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นค านวณได้จาก : ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง X โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

น าค่าที่ได้จากการค านวณมาจัดลงในตารางโครงร่างความเสี่ยง ซึ่งแสดงความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้
จากการประเมิน Risk Profile จะแสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว กรณี
ที ่ปัจจับเสี ่ยงมีระดับความเสี่ยงหรือระดับความเสี่ยงหายเท่ากัน การจัดล าดับความส าคั ญอาจ
พิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์ในการให้ล าดับความส าคัญก่อน -หลัง 
ขั้นต่อไปจึงพิจารณาถึงมาตราการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้
และการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด (ธนาคารกรุงไทย , 2555:23) 5) การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk Response) วิฑูรย์ สมโต,(2551:15) เมื่อจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดย
การวิเคราะห์จากโอกาศหรือความถึ่ที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากตารางวัดระดับความเสี่ยงแล้วหน่วยงานสามารถพิจารณาใช้มาตรการ
ในการควบคุมและลดความเสี่ยง หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ การหลีกเลี ่ยง
(Terminate) การโอนย้าย (Transfer) การควบคุม (Treat) การยอมรับ (Take)  6) กิจกรรมควบคุม 
(Control Activities) องค์ประกอบนี้เกี่ยวกับ นโยบาย วิธีการ และการกระท าที่ก าหนดขึ้น เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจ ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น ท าให้ความสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผลในเวลาที่ก าหนด หลักการส าคัญขององค์ประกอบด้านกิจกรรม
การควบคุม ประกอบด้วย การพิจารณากิจกรรมควบคุมรวมกับการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 
ผู้บริหารควร พิจารณาองค์ประกอบทั้งสองไปพร้อมกันเพื่อความมั่นใจว่าวิธีการจัดการตอบสนอง
ความเสี่ยงและ กิจกรรมควบคุมที่เลือกตรงกับวัตถุประสงค์ได้รับการปฏิบัติตามจริงอย่างเหมาะสม
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และทันกาล ซึ่งกิจกรรมการควบคุมควรมีหลายวิธีซึ่งสามารถจัดประเภทกิจกรรมการควบคุมตาม
หน้าที่และวัตถุประสงค์ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การควบคุมแบบ ป้องกัน การควบคุมแบบค้นพบ 
การควบคุมแบบส่งเสริม และการควบคุมแบบใหม่เพื่อแก้ไขและชดเชย 7) องค์ประกอบด้านนี้
เกี่ยวกับ การก าหนดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง ที่ควรมีการ ระบุ บันทึ ก มีการเผยแพร่ 
ประเมิน และมีการสื่อสาร ในรูปแบบเข้าใจง่ายและทันเวลา โดยใช่ข้อมูล ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร หลักการส าคัญขององค์ประกอบด้านระบบสารสนเทศและติดต่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 
สารสนเทศในการบริหารความเสี่ยงต้องการสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และ ตอบสนองความ
เสี่ยง อย่างทันกาล จึงควรมีการก าหนดให้ทุกคนในองค์การ มีหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ต้องแจ้ง
สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่เร็วที่สุดต้องผู้บริหารที่รับผิดชอบ สารสนเทศควร มีช่องทางและแหล่ง
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศทั้งการรายงาน ทางการเงินและการ
ปฏิบัติงาน COSO อ้างถึง (นิคม ศรีมูล,2554:15)  

อัญชนา ณ ระนอง, (2559:92) กล่าวว่า ต้องระบุสารสนเทศที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกและมีระบบสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์การเพื่อปฏิบัติ ครอบคลุมการสื่อสาร บน-ล่าง ล่าง-
บนและระหว่างหน่วยงาน และส าคัญและจ าเป็นในทุกระดับชั้นขององค์กร เนื่องจากใช้สารสนเทศ
ระบุ ประเมิน และก าหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงและเพื่อด าเนินงานอื่นๆให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยอัญชนา ณ ระนอง,(2559:93) ได้กล่าวถึงลักษณะของสารสนเทศ(Information)ที่ดีควรมีลักษณะ
เป็นสัญญาณเตือนประกอบกับการก ากับสั่งการ ที่เหมาะสมถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา 
สะดวกในการเข้าถึง การสื ่อสาร (Communication) ควรมีการสื ่อสารสองทางเพื ่อความเข้าใจ
ระหว่างผู ้รับผิดชอบในงานที่เกี ่ยวข้องกัน 8) การติดตามผล (Monitoring) องค์ประกอบด้านนี้
เกี่ยวกับการติดตาม ปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็นโดยผู้บริหาร มีการประเมินผลด้วยตนเอง การ
ประเมินผลอิสระ หรือประเมินผลรวมกัน เพื ่อให้มั ่นใจว่าการ ปฏิบัติงานที ่ใช้เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล หลักการส าคัญขององค์ประกอบด้านการติดตาม ประกอบด้วย การติดตามผลระหว่าง
ปฏิบัติการ การมีระบบการวิเคราะห์ติดตามผลความคืบหน้า ในการปฏิบัติงานปกติของผู้บริหารอย่าง
เป็นระบบ เช่น ระบบรายการการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หากพบความผิดปกติ ควรมีการแก้ไขทันที 
และ การประเมินผลเป็นรายครั้ง เป็นการประเมินผลเป็นครั้งคราวตามงวดเวลา จากสิ่งที่กล่าวมาใน
ข้างต้นจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี ่ยง ปกรณ์ ปรียากร (2553) ได้กล่าวว่า 
ประสิทธิผลเป็นความส าเร็จที่ต้องการ ซึ่งเป็นมิติด้านผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ที่
เกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การในการก าหนด ทั้งผลลัพธ์ (outcome or end results or goals) และ
ผลงาน (outputs or objectives) ของกิจการที ่มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ที่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานจะท างานให้บรรลุผล การวัดผลของประสิทธิผล ฉัตรชัย นาถ ่า
พลอย,(2562) ได้กล่าวว่า การวัดผลการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การวัดผลการบริหารงานมี
องค์ประกอบหลักได้แก่ การก าหนดเป้าหมายและการเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่วางไว้ ตัว
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บ่งชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 1.)วัดปัจจัยน าเข้า 
ได้แก่ จ านวนทรัพยากรโดยรวมที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือบริการ เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ 
เช่น จ านวนเงินที่ใช้ จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นในการให้บริการ เป็นต้น  2) ตัวบ่งชี้วัดผลผลิต เป็นตัว
บ่งชี้ที่แสดงถึงปริมาณ จ านวนสิ่งของที่ผลิตได้จากการด าเนิน กิจกรรม 3) ตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์ หมายถึง 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 4) ตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพของการบริการ เช่น ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการท างานขององค์กร เป็นต้น (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2546)  

ศราวนี แดงไสว. (2556) กล่าวว่าโดยทั่วไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ด้านคือความพึง

พอในการท างาน และความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งในด้านนี้เป็นความคิด ทัศนคติที่ไม่สามารถ

มองเห็นได้ อยู่ในรูปของนามธรรม การที่จะวัดว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น สามารถวัดได้

โดยให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเหล่านั้นต้องตรงกับสิ่งที่พวกเขารู้สึกจริง จึงจะสามารถ

วัดเป็นความรู้สึกพึงพอใจได้ Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 (อ้างในปราณี เอี่ยมละออ

ภักดี, 2550) ได้กล่าวถึง การวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ในกระบวนการของการให้บริการสิ่งที่

ธุรกิจคาดหวัง คือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการที่ได้รับ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึง

คุณภาพของการบริการ ธุรกิจสามารถพิจารณาตัวชี ้ว ัดคุณภาพของบริการ ซึ ่งสรุปได้ดังนี ้ 1) 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ( Competence) 2) ค ว า ม น ่ า เ ช ื ่ อ ถ ื อ  ( Reliability) 3) ก า ร ต อบ ส น อ ง 

(Responsiveness) 4) ความเข้าถึงได้ (Accessibility) 5) ความเข้าใจผู้รับบริการ (Understanding) 

6) การต ิดต ่อส ื ่อสาร (Communication) 7) ความไว ้วางใจ (Creditability) 8) ความปลอดภัย 

(Security) 9) ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 10) การจับต้องได้ (Tangibility) โยธิน แสวงดี. 

(2551: 9). กล่าวว่า สามารถวัดความพึงพอใจได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้

กันอย่างแพร่หลาย โดยให้กลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามท่ีก าหนด เพ่ือ

ต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ 

ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และเงื่อนไข

ต่างๆ เป็นต้น  

 จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO-ERM (2004) ที่มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่                       
1) สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) 2) การก าหนดวัตถ ุประสงค์ (Objective 
Setting) 3) การระบุเหตุการณ์ที่สร้างกระทบ (Event Identification) 4) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 6) กิจกรรมควบคุม (Control 
Activities) 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 8) การติดตามผล 
(Monitoring) ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงท าให้เกิดผลผลิตและ
ผลลัพธ์และความพึงพอใจในการรับบริการในการปฏิบัติงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังนั้น 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 



ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงดา้นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย ์บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรอบความคิดข้างต้น การศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO จ าแนกได้ดังนี้                  

1) สภาพแวดล้อมภายใน 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การระบุเหตุการณ์ที่สร้างกระทบ 4) การ

ประเมินความเสี่ยง 5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง 6) กิจกรรมควบคุม 7) สารสนเทศและการสื่อสาร 

8) การติดตามผล และประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง จ าแนกได้ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 

และความพึงพอใจ 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากความเป็นไปได้
ในการเข้าถึงข้อมูล การบริหารหาความเสี่ยงด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สินของฝ่ายประเมินราคา
หลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต้องศึกษาแบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primacy Data) 
เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งได้แก่ พนักงานฝ่ายประเมินราคา
หลักทรัพย์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องผู ้ใช้บริการ จ านวน 24 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน
ปฏิบัติการจ านวน 12 คนและผู้รับบริการจ านวน 9 คน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร รายงานประจ าปี งานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงานธนาคารกรุงไทย ดังนี้ พนักงานฝ่ายประเมินราคา
หลักทรัพย์ พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ พนักงานฝ่ายบริหารติดตามกฎหมาย ทั้งนี้ก าหนดผู้ให้ข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO 

................................................................ 

1.สภาพแวดล้อมภายใน 

2.การก าหนดวัตถุประสงค์ 

3.การระบุเหตุการณ์ที่สร้างกระทบ 

4.การประเมินความเสี่ยง 

5.การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

6.กิจกรรมควบคุม 

ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 

• ผลสัมฤทธิ์ 

1. ผลผลิต 

2. ผลลัพธ์ 

• ความพึงพอใจ 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  



สุวิมล เฉนียง 
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ส าคัญ ผู้วิจัยเลือกโดยเจาะจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน เพื่อสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องได้โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  
ส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ก าหนดโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ( Purposive  sampling ) เนื่องจาก ผู้ให้ข้อมูลจะต้องอาศัยความรู้เชิงลึก ความช านาญ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยจ านวน 3 ชุด เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่เป็น
ระบบ แล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบเนื ้อหา น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื ่อหาลักษณะร่วมที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการ
พรรณนา 

 

5. ผลการศึกษา  
 การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ ฝ่าย

ประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบผลการศึกษาใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1) ลักษณะ

การบริหารความเสี่ยงและสภาพปัญหาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2) วิเคราะห์ประสิทธิผลการ

บริหารความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายละเอียดในแต่ละประเด็นพิจารณาดังนี้     

5.1) ลักษณะการบริหารความเสี ่ยงและสภาพปัญหาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มี

รายละเอียดดังนี้  

  5.1.1)  ด้านสภาพแวดล้อมภายใน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ การจัดโครงสร้าง
องค์การ  การบริหารบุคลากร  การด าเนินงาน  เทคโนโลยี ดังนี้ 

       5.1.1.1) โครงสร้างองค์การ การจัดโครงสร้างองค์การมีลักษณะการจัดตาม
พื้นที่เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยแบ่งเป็นภาค จ านวน 6 ภาค มีจ านวน 63 ศูนย์ฯ และเป็นโครงสร้างตามล าดับขั้นการบังคับ
บัญชาให้มีการควบคุมบังคับบัญชาลดหลั่นลงไป  และในส่วนของการแบ่งแยกหน้าที ่และความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานมีความชัดเจนซึ ่งจะท าให้มีการ Check and Balance ในทุก
กระบวนการการท างาน ปัญหาที่พบ ท าให้การบริหารงานที่มีผู้บริหารดูแลศูนย์สูงถึง 63 ศูนย์ทั่ว
ประเทศท าให้การควบคุมดูแลได้ไม่ทั ่วถึง เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้กระจายอ านาจ และมีความเป็น
ทางการสูง เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกพื้นที่และไม่คล่องตัวเมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงท าให้เกิดปัญหาในด้านการสื่อสารที่มีลักษณะการสื่อสารจากบนลงล่าง 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงสร้างองค์กรของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ มีลักษณะ
เป็นโครงสร้างองค์กรที่เป็นทางการ (formal organization)  มีความสัมพันธ์ตามสายการบังคับบัญชา 
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มีการแบ่งชั้นการบังคับบัญชา การแบ่งแยกงานท าตามหลักความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน (ทวีศักดิ์ 
สูทกวาทิน, (2558:18) การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับขนาดและการด าเนินงานขององค์กรท า
ให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและ สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลการจัดโครงสร้างขององค์กร นอกจากจะเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานแล้วยังเป็นตัวก าหนดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วย เช่น โครงสร้าง
แบบรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจต้องการคุณสมบัติของตัวบุคคล หากแต่โครงสร้างองค์กรแบบ
กระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจระบบขั้นตอนการท างานและกระบวนการในการติดตามผลมี
ความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล (COSO อ้างถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.(2564),ทั้งนี ้จาก
ปัญหาที่พบ อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากขนาดขององค์กร ขนาดองค์กรจะเป็นตัวชี้วัด
ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความซับซ้อน ระบบราชการที่มีองค์กร
แบบทางการมากจนเกินไป รวมถึงการค านึงถึงรายจ่ายและผลที่ได้รับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงก็จะมี
มากขึ้น (ปิยมาศ ม่วงเปลี่ยน, (2555:17)) 
        5.1.1.2) ด้านบุคลากร มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะส าหรับการปฏิบัติงานใน

แต่ละต าแหน่งไว้ชัดเจนและมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้ง สนับสนุนให้พนักงาน

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เพื่อให้ได้รับ certificate ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลและมีบทลงโทษ

ทางวินัยที่เหมาะสม กรณีพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร  

ปัญหาที่พบ 1) พนักงานบางคนโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่นไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2) บุคลากรในบางพื้นไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากมี

พนักงานที่เกษียณอายุ/เข้าโครงการร่วมใจจากทุกปี พร้อมทั้งธนาคารมีนโยบายลดต้นทุนและลด

พนักงาน แต่ในบางพื้นที่มีจ านวนพนักงานมากเกินกว่างาน 3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ท าให้ธนาคารมีนโยบายการจัดอบรมแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลด

ต้นทุนของธนาคารแต่ด้วยงานของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์นั้น หากเป็นการอบรมออนไลน์จะท า

ให้การจัดอบรมไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ 4) ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการทดสอบวัดความรู้

ทางวิชาชีพด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับ certificate กับหน่วยงานที่ก ากับดูแล แต่

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูงมากโดยหน่วยงานไม่มีแรงจูงใจให้พนักงานมาสอบ จึงท าให้พนักงานไม่สนใจ

หรือไม่ให้ความส าคัญในการสอบ certificate ดังกล่าว 4) ปัจจุบันขาดการส่งเสริมและการจัดอบรม

ให้พนักงานอย่างสม ่าเสมอ 

         สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดนโยบายด้านทรัพย์กรมนุษย์ ตั้งแต่การคัดเลือก

บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ การเลื่อนต าแหน่ง การ

ก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื ่นๆเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้  ทักษะและความสามารถ



สุวิมล เฉนียง 
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เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ การที่องค์กรมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลลดลง มิได้เกิดจากบุคลากรที่ไม่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานเท่านั้น 

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากเกินไปก็อาจท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลงได้เชน่กัน  

จึงจ าเป็นต้องก าหนดระดับความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจัดท าค า

บรรยายหรือข้อก าหนดคุณลักษณะงาน (Job Description)ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน และ

ก าหนดข้อห้ามที่ก าหนดไว้ ในนโยบายพร้อมแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจในข้อก าหนด

และนโยบายนั้น (COSO อ้างถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.(2564) 

       5.1.1.3) การด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์มีการ

จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานให้พนักงานคนทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อควบคุม 

ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และได้มีการจัดตั้งทีม QA เพ่ือ

ช่วยควบคุมดูแลในด้านการปฏิบัติงานของศูนย์ประเมิน ปัญหาที่พบ 1) พนักงานบางคนไม่ศึกษาและ

ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2) งานที่พนักงานที่ได้รับมอบหมายมีความ

ยากง่ายแตกต่างกันซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องใช้ทักษะของแต่ละบุคคลในการท างาน เช่น เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายต่างๆ ท าให้ผู้ปฎิบัติขาดความรู้จากข้อบังคับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา

หลักทรัพย์ 3) เกณฑ์การวัดผลการท างาน(KPI) ที่ให้คะแนน ด้านเวลาในการปฎิบัติงานมีความส าคัญ

ล าดับที่ 1 จึงท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบและแข่งขันกันเพื่อท า งานแข่งกับเวลาท าให้

ขาดความละเอียดรอบครอบ ซึ่งความเร็ว กับคุณภาพแปรผกผันกัน ในบางวันภาระงานของแต่ละคน

มีมากจนเกินไป 4) พนักงานที่มีอยู ่จ านวนมากท างานไปคนละรูปแบบแต่ละศูนย์มีแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนกันซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลขึ้นอยู่แต่ละศูนย์และผู้ จัดการในแต่ละพื้นที่

นั้น 5) การสื่อสารและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะมี

เพียงแจ้งในรูปแบบ E-mail ของธนาคาร และในระบบ Intranet ของธนาคารซึ่งพนักงานต้องศึกษา

ด้วยตนเองหรือหากพื้นที่ใดมีปริมาณงานมากก็จะไม่ได้เข้าไปศึกษาจึงท าให้พนักงานบางคนละเลย

หรือไม่ศึกษาข้อมูลดังกล่าว 6) พนักงานทีมสนับสนุนสายงานหลักมีไม่เพียงพอ 

  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หน่วยงานควรก าหนดการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและคู่มือ

การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความมิให้เกิดความเสียหายใดๆขึ้นกับองค์กร จากสาเหตุการละเว้นไม่

ปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆของ

องค์กรรวมถึงสร้างความตระหนักให้บุลากรเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ความ

เสี่ยงด้านการด าเนินงาน คือความเสี่ยงที่เกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ

ขาดธรรมภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานภายใน 



ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงดา้นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย ์บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก นิคม ศรีม ูล(2554:5) ซึ ่งความเสี ่ยงจากการด าเนินงาน 

(Operational risk) เป็นความเสี ่ยงที ่เกิดจากระบบการด าเนินการภายใน การควบคุมและการ

ตรวจสอบไม่เพียงพอ อันเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร ในขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ

มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดโอกาส ความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย,2547:13) 

     5.1.1.4) ด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประเมิน
ราคาหลักทรัพย์ เพ่ือช่วยให้กระบวนการท างานนั้นเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ของบุคคล โดยลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานให้มากที่สุด ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลด
ขั้นตอนการท างาน เพราะระบบจะมีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ปัญหาที่พบ 1) 
ระบบงานเกิดการขัดข้อง 2) การสื่อสารถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอ 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัญหาของด้านเทคโนโลยีในข้างต้น เป็นความ
เสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ระบบงานที่ผิดปกติ หรือ การหยุดท างานของระบบงานด้านต่างๆเช่น ความไม่สอดคล้องกัน ความ
บกพร่องของระบบงานคอมพิวเตอร์เครือข่าย รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ (ธนาคารกรุงไทย,2551:3 อ้างถึง วิฑูรย์ สมโต) 

5.1.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กล่าวคือ 
การตรวจสภาพและประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นตรงกับที่ลูกค้าเสนอไว้เป็นหลักทรัพย์ ประกันเงินกู้ 
และต้องสามารถระบุต าแหน่งทรัพย์สินได้ถูกต้องรวมถึงทรัพย์สินนั้นควรมีมูลค่าตลาด (Fair Market 
Value) โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวพนักงานทุกคนสามารถศึกษาหรือรับรู้ได้ในคู่มือปฎิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และ การก าหนดวัตถุประสงค์ของปริมาณงาน พนักงานทราบถึง
ตัวชี้วัดปริมาณงานและผลงาน เนื่องจากได้มีการจัดอบรมสื่อสาร ตัวชี้วัดดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ
และสร้างความเข้าใจโดยจัดท าแบบทดสอบและประเมินผลอีกครั้ง  พร้อมทั้งมีการสื่อสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ปัญหาที ่พบ พนักงานส่วนน้อย ไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์เนื่องจากการสื่อสารจะเป็น
ลักษณะให้ศึกษาด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เป็นขั้นตอนส าคัญโดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถก าหนดกล
ยุทธ์หรือแนวทางการท างานตามแผนงาน โครงการ ได้ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องสื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถน าหลัก “SMART”,ประยุกต์ใช้เพื่อให้การก าหนด
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วัตถุประสงค์ชัดเจนและตรงประเด็นมากข้ึน การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้วยหลัก SMART 
จะช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินงานของธนาคารมีความสอดคล้องกันทั้งองค์กร รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ Specific ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจง Measurable เป้าหมายสามารถวัดได้มี
ผู ้รับผิดชอบปฏิบัติที ่ชัดเจน Attainable & Actionable สามารถปฏิบัติให้บรรลุผล Relevant มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถท าให้ส าเร็จผลได้จริง(Feasible) Timely มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการก ากับที่ชัดแน่นอน (ธนาคารกรุงไทย,2555,17) และการก าหนดวัตถุประสงค์
ของปริมาณมาณงาน สอดคล้องกับ ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล, อุทัย สวนกูล อ้างถึง ภควัต สุวรรณ
ธนุล (2564:19) กล่าวว่า ทฤษฎีตัวชี้วัดความส าเร็จ(KPIs) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงาน
หรือ ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆขององค์การซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดในรูปข้อมูล
เชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   

5.1.3) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือแฝงอยู่ในกระบวนการท างานซึ่ง
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สรุปได้ดังนี้  

            5.1.3.1) ด้านบุคลากร ปัญหาที่พบ พนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในบาง
พ้ืนที ่ 

            5.1.3.2) ด้านการด าเนินงาน  ปัญหาที่พบ 1) พนักงานบางคนไม่ศึกษาและไม่
ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานและการปฎิบัติงานไม่ตรงตามระเบียบคู่มือปฏิบัติงาน เช่น การดูที่ผิดแปลง
ไม่ตรงตามต าแหน่งหลักทรัพย์ การน าข้อมูลตลาดมาวิเคราะห์ประกอบการอนุมัติราคาไม่ถูกต้อง ท า
ให้ราคาที่ได้ไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง 2) อาจเกิดการทุจริต การรับสินบนของพนักงาน เพ่ือให้ได้
ราคาประเมินที่สูงกว่าราคาตลาดซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่สูงเกิน
จริงได้ 3)การปฏิบัติงานที่เร่งรีบเพื่อให้ได้ผลงานเนื่องจาก KPI จะให้ความส าคัญกับเวลาเป็นล าดบัที่ 
1 จนขาดความละเอียดรอบคอบ เกิดความผิดพลาด เช่น ระบุรายละเอียดของเอกสารสิทธิ ์ของ
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง วัดขนาดสิ ่งปลูกสร้างผิด 4) พนักงานมีความรู ้และทักษะที ่เกี ่ยวข้อ งใน
กระบวนการท างานไม่เพียงพอ เช่น ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น เกี่ยวกับเขตป่าฯ สิทธิทางเข้า-
ออก เป็นต้น  

               5.1.3.3) ด้านเทคโนโลยี ปัญหาที่พบ เกิดจากการขัดข้องและหยุดชะงักของ
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

               การระบุเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก  
               5.1.3.4) ลูกค้าตั้งใจปกปิดข้อมูลที่แจ้งต่อพนักงานและให้ข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริง 

เช่น น าชี้หลักทรัพย์ผิดแปลงโดยเจตนา 
              5.1.3.5) ภาวะเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผลต่อสภาวะ

เศรษฐกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้ข้อมูลที่น ามาใช้เปรียบเทียบอาจเป็นข้อมูลไม่ปกติและไม่เหมาะสม
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ส าหรับการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลให้ประเมินราคาไม่สะท้อนมูลค่าตลาดยุติธรรม และ
อาจเกิดการด้อยค่าของหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อของธนาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจเกิดภาวะถอถอยมูลค่าของหลักประกันอาจจะปรับลดลง 

               5.1.3.6) กฎหมาย เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อมูลค่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
จะสามารถประเมินราคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าภายใต้กฎหมายเท่านั้น เช่น หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตป่า 
ทรัพย์สินอยู่ในเขตเวนคืน การตรวสอบเอกสารสิทธิเรื่องการใช้ทางเข้าออกหลักทรัพย์ ใบอนุญาตการ
ก่อนสร้าง เป็นต้น 

 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น สภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน อาทิ บุคลากร 
กระบวนการและเทคโนโลยี (อัญชนา ณ ระนอง (2559 : 75 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาใน
เบื้องต้นสอดคล้องกับ (วิฑูรย์ สมโต,(2551:6) ระบุว่า 1)ความเสี่ยงจากกระบวนการท างานเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงานหรือความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานภายในธนาคารและพนักงานจากการจ้างงานภายนอก เช่น การบึนทึก
ข้อมูลผิดพลาด การประเมินมูลค่าหลักประกันไม่ถูกต้อง การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงาน การปรับปรุงกระบวนการการท างานไม่เหมาะสม
รวมถึงการจัดท านิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายที่ไมสมบูรณ์ท าให้ ไม่สามารถใช้บังคับตาม
กฎหมาย เป็นต้น 2) ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติในการด าเนินธุริกิจและการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีทางการก าหนด 3)ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงาน
และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นความเสี ่ยงที่เกิดจากระบบงานที่ผิดปรกติหรือการหยุดท างานของ
ระบบงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพเป็นต้น 4)
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ธนาคาร เช่นจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น 5)ความเสี่ยงจากการทุจริตจากภายใน เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากการทุจริตของบุคคลภายในธนาคารเพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากทุจริตตกแก่พวกพ้องของต้นเอง 
เช่นการปลอมปแปลงเอกสารและรับสินบนเป็นต้น 

5.1.4) การประเมินความเสี่ยง เพื่อระบุความส าคัญของความเสี่ยงและจัดเรียงความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้นโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด ซึ่งเมื่อทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงแล้วจะต้องมีการประเมินว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใดและต้องจัดท ากิจกรรม
ควบคุมเพ่ือให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ปัญหาที่พบคือ หากเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจะ
ไม่ทราบหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ซึ่งเนื่องจากจะมีเพียงผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้จัดท าการประเมินความเสี่ยงเท่านั้นถึงจะทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่หากเป็นมีผู้ปฏิบัติ
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ที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะทราบหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ปฏิบตัิ
อยู่นั้น 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์การ เป็นการประเมินระดับความน่าจะเกิดและระดับ
ผลกระทบ เพื่อช่วยให้ทราบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ แล้วหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยง 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หลักการส าคัญขององค์ประกอบด้าน
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย COSO อ้างถึง (นิคม ศรีมูล,2554:13-14)  

1) ความเสี่ยงก่อนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ ความเสี่ยงก่อนการ
จัดการเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยยังไม่ค านึงถึงวิธีการจัดการหรือการควบคุมที่องค์การมี ส่วนความ
เสี่ยง คงเหลือ เป็นความเสี่ยงหลังจากที่พิจารณาวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่องค์การมีจริง
แล้ว 

2) การก าหนดความน่าจะเกิดและระดับผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
จะประเมิน จากสองมิติ คือ ความน่าจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อกิจการ โดยประเมินเชิงคุณภาพเป็น
ระดับหรือ ประเมินเชิงปริมาณ หรือทั้งสองวิธีผสมกัน  

3) เทคนิคการประเมินความเสี ่ยง อาจเป็นเทคนิคเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของข้อมูลและความเที่ยงธรรมของผลลัพธ์ที่ต้องการ  

 4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์จะ ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงในภาพรวมได้ดี บางเหตุการณ์อาจเป็นอิสระเกิดตามล าพัง 
แต่บางเหตุการณ์อาจสัมพันธ์กัน  

   ขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินความเสี่ยงตั้งต้น (Inherent Risk) ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในการด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน โดยการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณา
ใน 2 ด้านได้แก่ การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และการประเมินความรุนแรง
ของผลกระทบที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้ง
การประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาท้ัง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายใน
องค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควร ด าเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent 
Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) (ธนาคารกรุงไทย,2555:21-23) 

             5.1.5) กิจกรรมควบคุม จัดท าระเบียบปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ได้มีการทบทวนนโยบายคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และมีการออกค าสั่งภายใน เพื่อแจ้ง
ทางศูนย์ประเมินทั่วประเทศ รับทราบแนวทางท่ีได้สั่งการให้กับศูนย์ปฏิบัติตามกรณีที่ตรวจพบปัญหา 
จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เป็นประจ าและเชิญวิทยากรภายนอกเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ของตลาดอสังหาริมรัพย์ปัจจุบัน พัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเปรียบเทียบ ให้มีประสิทธิ์ภาพในการค้นหาเพ่ือช่วยลดความ
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เสี ่ยงในด้านปฏิบัติงาน และ ตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จกรณีมีหน่วยงานในสังกัดหรือ
หน่วยงานภายนอก หรือมีการตรวจพบเหตุการณ์ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเช่น กรณีเกิดการ
ทุจริต หรือหนี้เสีย นั้น ปัญหาที่พบ พนักงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฎิบัติงานหรือติดตามข่าวสารตามที่
ได้แจ้งหรือประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทาง  E-mail และพนักงานส่วนน้อยที่ไม่ได้รับ
การสื่อสาร  

     สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กิจกรรมควบคุม  นโยบาย วิธีการ และการกระท าที่
ก าหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น 
ท าให้ความสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผลในเวลาที่ก าหนด หลักการส าคัญของ
องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย  

 1) การพิจารณากิจกรรมควบคุมร่วมกับการจัดการตอบสนองความเสี่ยง  ผู้บริหาร
ควร พิจารณาองค์ประกอบทั้งสองไปพร้อมกันเพื่อความมั่นใจว่าวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง
และ กิจกรรมควบคุมที่เลือกตรงกับวัตถุประสงค์ได้รับการปฏิบัติตามจริงอย่างเหมาะสมและทันกาล  

   2) ประเภทกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมมีหลายวิธี รวมถึงการขออนุมัติ 
การพิสูจน์หลักฐาน การตรวจกับหลักเกณฑ์ ได้มีการจัดประเภท กิจกรรมการควบคุมตามหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน การควบคุมแบบค้นพบ การควบคุม
แบบส่งเสริม และการควบคุมแบบใหม่เพ่ือแก้ไขและชดเชย ( COSO อ้างถึง (นิคม ศรีมูล,2554:15) 

            5.1.6) การตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานจะพิจารณาและก าหนดแนวทางการ

ตอบสนองความเสี่ยงในส่วนของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์เกือบทั้งหมดจะใช้หลักการตอบสนองอยู่

ในระดับ การยอมรับ (Accept) ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะใช้วิธีการเดิมท่ีมีอยู่ เพ่ือจัดการ

ความเสี่ยง เช่น  ออกนโยบาย หรือ ระเบียบ อยู่เสมอเมื่อเกิดประเด็นความเสี่ยงจะวิเคราะห์สาเหตุ

เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อปรึกษาผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพื่อหาทางแก้ไขให้

ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที  พบปัญหา ในบางพื้นที่พนักงาน

ระดับปฏิบัติการจะไม่ทราบในขั ้นตอนหรือแนวทางในการจัดการความเสี ่ยงของหน่วยงานหาก

ผู้บริหารหน่วยงานไม่สื่อสารให้พนักงานทราบเนื่องจากข้อจ ากัดในการจัดท ากระบวนการดังกล่าวเป็น

หน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน 

 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตอบสนองความเสี่ยงของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ได้

พิจารณาใช้มาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับ (วิฑูรย์ สมโต,(2551:15) 1)การ

หลีกเลี่ยง (Terminate) ในกรณีเป็นการวางระบบการควบคุมส าหรับความเสี่ยงที่มีโอกาสหรือความถี่

ในการเกิดสูงและมีระดับความรุนแรงของผลกระทบสูง ธนาคารอาจหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกการด าเนิน

ธุรกิจนั้นๆไป หรืออาจพิจารณาการใช้บริการภายนอกมาด าเนินการแทน (Outsourcing)เพ่ือเป็นการ

ลดหรือขจัดความเสี่ยงนั้นๆออกไปจากธนาคาร  2)การโอนย้าย (Transfer) เป็นมาตรการในการลด



สุวิมล เฉนียง 
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หรือจ ากัดผลกระทบสูง 3)การควบคุม (Treat) ส าหรับความเสี่ยงที่มีโอกาสหรือความถึ่ในการเกิดสูง

แต่มีความรุนแรงผลกระทบต ่า ธนาคารอาจพิจารณาใช้มาตราการที่ช่วยในการลดโอกาสหรือความถึ่ที่

จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงลงให้เหลือระดับที่ธนาคารยอมรับได้ เช่น เพิ่มกระบวนการ

ในการสอบ (Check and Balance) เป็นต้น และการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedures :SOPs) เป็นต้น  4) การยอมรับ (Take) ส าหรับความเสี่ยงที่มีโอกาสหรือ

ความถึ่ในการเกิดต ่าและมีความรุนแรงของผลกระทบต ่า ได ้ 

         5.1.7) สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดท ารายงานผลกการด าเนินงานเรื่องต่าง
ให้ผู้บริหารน าไปใช้ได้ในการตัดสินใจโดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย ปัญหาที่พบ 
เนื่องจากการด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ ไม่ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และไมเ่คยเห็นแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการสื่อสาร
เรื่องการบริหารความเสี่ยงแจ้งเพียงผู้บริหารหน่วยงานเท่านั้นในบางกรณี แต่หากหน่วยงานใดที่
ผู ้บังคับบัญชาไม่ได้สื ่อสารพนักงานผู้ปฏิบัติก็จะไม่ทราบกระบวนการของการบริหารความเ สี ่ยง
ดังกล่าว 

 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการก าหนดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง  ควรมีการ 
ระบุ บันทึก มีการเผยแพร่ ประเมิน และมีการสื่อสาร ในรูปแบบเข้าใจง่ายและทันเวลา โดยใช้ข้อมูล 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร หลักการส าคัญขององค์ประกอบด้านระบบสารสนเทศและติดต่อ
การสื่อสาร ประกอบด้วย สารสนเทศในการบริหารความเสี่ยงต้องการสารสนเทศในการระบุ ประเมิน 
และ ตอบสนองความเสี่ยง อย่างทันกาล จึงควรมีการก าหนดให้ทุกคนในองค์การ มีหน้าที่ความ 
รับผิดชอบที่ต้องแจ้งสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่เร็วที่สุดต้องผู้บริหารที่รับผิดชอบ สารสนเทศควร 
มีช่องทางและแหล่งทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศทั้งการรายงาน 
ทางการเงินและการปฏิบัติงาน COSO อ้างถึง (นิคม ศรีมูล,2554:15) รวมถึง ระบบสื่อสารไปยัง
บุคลากรในองค์การเพื่อปฏิบัติ ครอบคลุมการสื่อสาร บน-ล่าง ล่าง-บนและระหว่างหน่วยงาน และ
ส าคัญและจ าเป็นในทุกระดับชั้นขององค์กร เนื่องจากใช้สารสนเทศระบุ ประเมิน และก าหนดวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงและเพื่อด าเนินงานอื่นๆให้บรรลุเป้าหมาย ได้กล่าวถึงลักษณะของสารสนเทศ
(Information)ที่ดีควรมีลักษณะเป็นสัญญาณเตือนประกอบกับการก ากับสั่งการ ที่เหมาะสมถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา สะดวกในการเข้าถึง การสื่อสาร (Communication)ควรมีการสื่อสาร
สองทางเพ่ือความเข้าใจระหว่างผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกัน (อัญชนา ณ ระนอง,(2559:93)  

5.1.8) การติดตามผล มีการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ลงนามในรายงานการประเมิน
ราคาหลักทรัพย์ทุกคน ต้องรับผิดชอบร่วมกันในกรณีหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพ่ือให้ช่วยกันสอบทาน
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน รวมถึงมีแผนการควบคุมติดตามผลจากการได้รับแจ้งหรือการตรวจ
พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ รวมถึงรายงานความเสี่ยงตามรายงานประจ าเดือน หรือ
หากมีเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น จะรายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันที  พร้อมทั้งจะมีการจัดประชุม
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พนักงานทุกครั้งที่มีประเด็นปัญหา เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  ปัญหาที่พบ 1)ไม่ได้ติดตาม
ผลอย่างจริงจังเนื่องจากพนักงานในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และพนักงานผู้ปฏิบัติบางคนไม่ทราบ
และไม่มีการติดตามผล เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ที่เก่ียวข้องและไม่ได้รับการสื่อสาร 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการติดตามผลผู ้บริหารความเสี ่ยงต้องก าหนด แผนการ
บริหารความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยงานจะต้องร่วมปฏิบัติ  หลังจากที่ได้มีการวางแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งความเสี่ยงบางอย่างอาจเป็นความเสี ่ยงเฉพาะที่เกิดจากหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในองค์การเท่านั้น แต่ความเสี่ยงหลายอย่างเป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายมีส่วนก่อให้เกิดการ
วางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ  จึงต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ปัญหาที่ต้องเผชิญ คือ การขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานในองค์การที่ต้อง
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง (Crouhy et al., 2001 : 6) การติดตามผลตามการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร กระบวนการประเมินท าได้ 2 ลักษณะ คือการประเมินแยกต่างหาก และ
การติดตามแบบประเมินต่อเนื่อง และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีประสิทธิภาพ
มากกว่าวิธีแรก กิจกรรมการติดตามเช่น ระหว่างการด าเนินการสังเกต ติดตามความคืบหน้า การ
ประเมินการควบคุมตนเอง ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีความรู้ด้าน
การควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และการรายงานข้อบกพร่องและการสั่งการแก้ไขความแตกต่างระหว่าง
ผลการด าเนินงานจริงกับตัวเลขตามประมาณการ ระบุผู้รับผิดชอบ วิธีการแก้ไข และก าหนดเวลา
ข้อบกพร่อง โดย (อัญชนา ณ ระนอง, (2559:94) 

5.2) วิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีรายละเอียด

ดังนี้   

                  5.2.1) ผลผลิตจากการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พบว่า 

                            5.2.1.1) มีแนวทางการฝึกอบรมให้พนักงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

อย่างสม ่าเสมอและจัดตั้งทีมวิทยากรประจ าหน่วยงาน พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ท าให้ธนาคารมีนโยบายการจัดอบรมแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลด

ต้นทุนของธนาคารแต่ด้วยงานของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์นั้น หากเป็นการอบรมออนไลน์จะท า

ให้การจัดอบรมไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

                            5.2.1.2) จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผลสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้รับบริการ และให้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ พบว่า 

ยังคงมีพนักงานบางส่วนที่ไม่ปฎิตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงานและธนาคารเนื่องจาก

เป็นในรูปแบบให้พนักงานศึกษาด้วยตนเองจึงท าให้พนักงานบางส่วนละเลยและด้วยภาระงาน

ประจ าวันอาจท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษา 



สุวิมล เฉนียง 
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                           5.2.1.3) รายงานประเมินราคาหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพโดยมีต าแหน่งทรัพย์สิน

ถูกต้องตรงกับที่ลูกค้าเสนอไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ และทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าตลาด (Fair 

Market Value) ที่แท้จริง พบว่าพนักงานที่ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือพนักงานที่โอนย้ายมา

ใหม่มีโอกาสปฏิบัติงานผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ 

                         5.2.1.4) สามารถประสานงานและให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหาให้กับ

ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ทั่และหน่วยงานผู้รับบริการที ่เกี ่ยวข้องทั ่วประเทศได้ เพื่อให้การ

ปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 

พบว่า บางครั้งพนักงานศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ต้องออกไปปฏิบัติงานข้างนอกจึงไม่สามารถให้

ค าแนะน าและปรึกษาดังกล่าวได้ในบางครั้ง 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในข้างต้นจะท า

ให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง ปกรณ์ ปรียากร (2553) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็น

ความส าเร็จที่ต้องการ ซึ่งเป็นมิติด้านผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ที่เกี่ยวกับสมรรถนะ

ขององค์การในการก าหนด ทั้งผลลัพธ์ (outcome or end results or goals) และผลงาน (outputs 

or objectives) ของกิจการที่มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ที่หน่วยงาน 

หรือผู้ปฏิบัติงานจะท างานให้บรรลุผล การวัดผลของประสิทธิผล ฉัตรชัย นาถ ่าพลอย,(2562) ได้กล่าว

ว่า การวัดผลการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวัดผลการบริหารงานมีองค์ประกอบหลักได้แก่  การ

ก าหนดเป้าหมายและการเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่วางไว้ ตัวบ่งชี้วัดผลงานตามแนว

ทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 1.)วัดปัจจัยน าเข้า ได้แก่ จ านวนทรัพยากร

โดยรวมที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือบริการ เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ เช่น จ านวนเงินที่ใช้ 

จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นในการให้บริการ เป็นต้น 2) ตัวบ่งชี้วัดผลผลิต เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปรมิาณ 

จ านวนสิ่งของที่ผลิตได้จากการด าเนินกิจกรรม 3) ตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึง

ผลสัมฤทธิ ์ของกิจกรรม 4) ตัวบ่งชี ้ว ัดผลลัพธ์คุณภาพของการบริการ เช่น ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการท างานขององค์กร เป็นต้น (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2546) 

                       5.2.1.5) ปริมาณงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามเป้าหมาย Kpi  ปริมาณงาน

บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงาน เพราะธนาคารต้องการให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วเพ่ือสามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งได้ และเพื่อให้พนักงานท างานได้เต็มประสิทธิภาพ พบว่า เกณฑ์การวัดผลให้คะแนน

ไปในส่วนของเวลาเป็นล าดับที่ 1 ซึ่งอาจส่งผลกับคุณภาพของรายงานและความผิดพลาดเนื่องจากเร่ง

รีบปฏิบัติงาน ซี่งสอดคล้องกับปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล, อุทัย สวนกูล อ้างถึง ภควัต สุวรรณธนุล 

(2564:19)  ได้กล่าวว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จ(KPIs) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือ 

ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆขององค์การซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดในรูปข้อมูลเชิง
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ปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า หน่วยวัด ความส าเร็จของ

การปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการท างาน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด

ผลงานหลัก ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 

          5.2.2) ผลลัพธ์จากการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  

                   5.2.2.1) รายงานการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มีรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นไปใน

แนวทางเดียวกันทั้งประเทศท าให้ผู้ที ่เกี ่ยวข้องที่ใช้รายงานน ารายงานไปวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ลด

ข้อผิดพลาดในการปล่อยสินเชื่อใหม่และเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพและได้หลักประกันที่มีคุณภาพตาม

นโยบายของธนาคารลดหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ NPL ได้  

                    5.2.2.2) ด้านคุณภาพของรายงานประเมินราคาหลักทรัพย์สามารถ ระบุต าแหน่ง

ทรัพย์สินได้ถูกต้อง และราคามูลค่าทรัพย์สินสะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง ภายใต้ราคาตลาด ณ 

ขณะนั้น ไม่ท าให้เสียโอกาสของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นได้  และไม่เกิดความเสียหาย

จากการดูที่ผิดแปลง  

                   5.2.2.3 ปริมาณงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงาน ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว

เพ่ือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ มีหลักทรัพย์ประกันที่มีคุณภาพส าหรับค ้าประกันวงเงินกู้ของลูกค้าลด

ความเสียหายให้ธนาคาร 

  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของผู้ที ่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ได้รับ จะได้รับรายงานประเมินราคาหลักทรัพย์มีรูปแบบการปฏิบัติงานรวมถึงรูปแบบ

รายงานและคุณภาพของงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ สามารถท าให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่

เกี่ยงข้องใช้รายงานตามวัตถุประสงค์ ลดข้อผิดพลาดพร้อมทั้งสามารถป้องกันความเสี่ยงในการรับ

หลักประกันแต่ละชิ้นมาจ านองกับธนาคารได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ จะท าให้

เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553:25) ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ

การท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้ผลตอบแทนคือ ผลที่

เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น และมีขวัญก าลังใจที่จะ

ท างาน ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อ

ความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเกิดความน่าเชื่อถือหรือเป็นที ่ไว้วางใจของ

ผู้รับบริการ Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 (อ้างในปราณี เอ่ียมละออภักดี, 2550) 

  

           5.2.3) ความพึงพอใจของการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของพนักงาน

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ สรุปได้ว่า ภาพรวมของพนักงานทุกคนมีความพึงพอใจในการบริหาร
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ความเสี่ยงของหน่วยงาน เนื่องจากการท างานภายใต้การบริหารความเสี่ยง ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ช่วย

ควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงขององค์การและหน่วยงานรวมถึงมีวิธีป้องกันและควบคุมได้

ทันเวลา 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ความพึงพอใจในการท างานเป็นสิ ่งส าคัญที ่ท าให้  งาน

บรรลุผลส าเร็จ ความพึงพอใจในงานจึงช่วยเสริมความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่คนงานได้  นอกจากนั้นการ

ท าให้คนงานมีความพึงพอใจในการท างานยังอาจช่วยลดความเป็นปฏิปักษ์ต่องาน ของคนงานด้วย

การเป็นปฏิปักษ์ต่องานจะเป็นผลเสียต่อองค์กรเพราะคนงานจะแสดงออกซึ่งความ เป็นปฏิปักษ์ด้วย

วิธีการต่างๆ เช่น การขาดงาน การลาออกจากงานเป็นต้นซึ่งจะท าให้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

ของคนงานลดลง การสร้างความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะนอกจากจะช่วยให้คนงานปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความตั้งใจและรู้สึกว่าชีวิตของตนมีคุณภาพแล้วยังช่วยลดแนวโน้ม ปรากฏการณ์อัน เกิด

จากการเป็นปฏิปักษ์ต่องานของคนงานด้วย (นิตยา จุ้ยนา. (2550: 8) 

           5.2.4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  สรุปได้ว่า ผู้รับบริการทุกคนมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก โดยแบ่งเป็นหน่วยงานหลัก

และหน่วยงานสนับสนุน โดยสรุปได้ดังนี้  

        5.2.4.1) ด้านกระบวนการ ภาพรวมผู้รับบริการพอใจมาก ในการติดต่อประสานงาน

สะดวกรวดเร็ว มีความชัดเจนในการอธิบายให้ค าปรึกษา ชี้แจงแนะน าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประเด็นหรือปัญหาที่เก่ียวกับการประเมินราคาหลักทรัพย์ได้ดี 

        5.2.4.2) ด้านบุคลากร ภาพรวมผู้รับบริการพอใจมาก มีความรู้ความช านาญในด้านการ

ประเมินราคาหลักทรัพย์ ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเคสและมีการแจ้งผลกลับทุกเคสที่มีปัญหา 

        5.2.4.3) ด้านคุณภาพของรายงาน ภาพรวมผู้รับบริการพอใจ เนื่องจากคุณภาพของ

รายงานดีกว่าที่ผ่านค่อนข้างมากเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานควบคุมดูแล 

      อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ในบางครั้ง การติดต่อสื่อสารส าหรับ

ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์บางพื้นที่กรณีเคสที่มีปัญหาต้องการสอบถาม จะติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก 

เนื่องจากออกไปประเมินข้างนอก พนักงานท่านอื่นไม่สามารถตอบแทนได้ และได้รับค าตอบที่ล่าช้า 

บางพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความพึงพอใจ สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อวัตถุประสงค์

อย่างใดอย่างหนึ่ง และตอบสนองให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ การวัดความพึงพอใจ เป็นการวัด

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในลักษณะหนึ่งลักษณะใด การที่เราจะทราบว่าบุคคลนั้นมี

ความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัด

ความพึงพอใจได้โดยตรง การที่จะวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง
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จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจที ่แท ้จร ิงได้  ต ัวช ี ้ว ัดค ุณภาพของบริการ 1) ความสามารถ 

(Competence) หมายถึง ความสามารถ ทักษะ และความรู ้ของผู้ให้ บริการ และสามารถใช้สิ่ง

เหล่านั้นในการด าเนินการด้านบริการ 2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสม ่าเสมอใน

การบริการได้อย่างถูกต้องเป็น ที่น่าเชื่อถือหรือเป็นที่ไว้วางใจของผู้รับบริการ 3) การตอบสนอง 

(Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมที่จะให้บริการเพื่อเป็นการตอบสนองลูกค้าได้ตรงเวลาหรือ

ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ 4) ความเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ผู้รับบริการสามารถที่จะ

ติดต่อกับผู้ให้บริการได้สะดวก 5) ความเข้าใจผู้รับบริการ (Understanding) หมายถึง ผู้ให้บริการ

จะต้องมีความเข้าใจ ความต้องการของผู้รับบริการและพร้อมที่จะเสนอตอบความต้องการดังกล่าว 6) 

การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ฟังถึงปัญหาของผู้รับบริการ

และมีความสามารถที่จะแจ้งให้เกิดความเข้าใจได้กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  ผู้ให้บริการ  ต้องเข้าใจภาษา

ของผู้รับบริการเพื่อจะได้สื่อสารระหว่างกันได้เข้าใจและเกิดความพึงพอใจที่จะรับบริการต่อไป  7) 

ความไว้วางใจ (Creditability) หมายถึง ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ปิดบัง แต่ต้อง

โปร่งใสตรวจสอบได้ Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 (อ้างในปราณี เอี ่ยมละออภักดี, 

2550) 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของ ฝ่าย

ประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สรุปได้ว่า ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ได้ด าเนินการ

บริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงตาม

องค์ประกอบของ COSO ERM ทั้ง 8 หัวข้อ คือ การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน

การก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนอง

ความเสี่ยง ด้านการควบคุม ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตาม เนื่องจากฝ่าย

ประเมินราคาหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารภายใต้กรอบการบริหาร

ความ เส ี ่ ย งของ  Committee of Sponsoring Organizations if the Treadway Commission

(COSO): COSO ERM Framework เพื ่อให้เป็นไปตามแนบทางปฏิบัติสากลที ่ด ี สอดคล้องกับ

มาตรฐานของหน่วยงานก ากับดูแล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละหัวข้อจาก

ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ยังพบปัญหาในหลายประเด็นด้วยกัน ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม

ภายใน ด้านโครงสร้างองค์กรที่ไม่มีความยืดหยุ่นและดูแลได้ไม่ทั่วถึง ด้านบุคลากร บางหน่วยงาน

จ านวนพนักงานไม่เพียงพอและเหมาะสม ด้านการด าเนินงานพนักงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน 

รวมถึงด้านการสื่อสารไม่เพียงพอโดยต้องให้ความส าคัญในด้านการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ
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รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและพนักงานทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความ

เสี่ยง และการติดตามผลที่ไม่จริงจังเนื่องจากขาดพนักงานในการดูแลรับผิดในส่วนดังกล่าว หาก

สามารถบริหารความเสี่ยงได้ตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของ COSO ERM ทั้ง 8 

หัวข้อก็จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ คือ รายงานประเมินราคาหลักทรัพย์ที ่มีคุณภาพโดยมีต าแหน่ง

ทรัพย์สินถูกต้องตรงกับที่ลูกค้าเสนอไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ และทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าตลาด 

(Fair Market Value) ที่แท้จริง รายงานการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มีรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นไป

ในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้รายงานน ารายงานไปวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ลด

ข้อผิดพลาดในการปล่อยสินเชื่อใหม่และเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพและได้หลักประกันที่มีคุณภาพตาม

นโยบายของธนาคารลดหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ NPL ได้ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ในการใช้บริการกับฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์  

จากการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ 
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

6.1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
                6.1.1) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 

                         6.1.1.1) ด้านโครงสร้างองค์กร ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ โดยอาจจะ

เพ่ิมกลุ่มย่อยเข้ามาในแต่ละภาคเพ่ือให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

                         6.1.1.2) ด้านบุคลากร 1) บุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากแต่ละ

ปีมีพนักงานที่เกษียณอายุ /เข้าโครงการร่วมใจจาก  ควรมีการจัดสรรพนักงาน เพื่อทดแทนอัตราที่

ว่างให้ทันกับการปฏิบัติงาน  2) ควรมีการฝึกอบรมพนักงานเกี ่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับพนักงานอย่างสม ่าเสมอและ

ให้พนักงานปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 3)ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานศูนย์ประเมินราคา

หลักทรัพย์เพื่อจูงใจให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เช่น เพิ่มเงินประจ าต าแหน่ง หาก

สอบผ่านการวัดผลของธนาคาร หรือของหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น  

                         6.1.1.3) ด้านการด าเนินงาน 1)ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ KPI ลดน ้าหนักในเรื่อง

เวลาในการส่งงานเพื่อลดการแข่งขันเรื่องเวลาและเพิ่มน ้าหนักในเรื่องของคุณภาพของงานประเมนิฯ

เนื่องจากท าให้คุณภาพของงานลดลง มุ่งเน้น แต่ KPI เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติติงานที่ดีเยี่ยม 2)ควรมี

การทดสอบความรู้ความสามารถ ในทุกๆด้าน ของพนักงานทุกคน เช่น ความรู้ความสามารถการ

ประเมินราคา , เรื่องระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ , ประเมินผลเป็นคะแนนออกมา อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

น าคะแนนที่ได้ มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีด้วย 
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                         6.1.1.4) ด้านเทคโนโลยี 1) ระบบงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอและขาดความยืดหยุ่น 

2) มีการใช้ระบบในการประเมินราคามากกว่า 1 ระบบ ท าให้ผู้ใช้งานสับสนเนื่องจากรายงานประเมิน

ราคาจะไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน 100% บางระบบเนื้อหารายงานมีความละเอียดมากน้อยแตกต่าง

กันอยากให้ทุกหน่วยงานประเมินราคาใช้ระบบเดียวกัน 3)เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทีมงานที่

ดูแลพัฒนาระบบเนื่องจากระบบขัดข้องบ่อย 

                       6.1.2) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้

รับทราบข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมากกว่านี้ เนื่องจากพนักงาน

ในระดับปฏิบัติการบางครั้งไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร หาก

ผู้บริหารหน่วยงานไม่แจ้งให้ทราบ   

6.2) ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
      ด้วยในปัจจุบันภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคารเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมาก จากการศึกษาประเด็นดังกล่าวในข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
       6.2.1) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
      6.2.1.1) ด้านโครงสร้างองค์กร เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี 

ลูกค้า และการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเร็วรวมถึงมีการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่หน่วยงานมีจ านวน
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์มีมากถึง 63 ศูนย์และมีบางพื ้นที ่ที ่ทับซ้อนกัน  ควรปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การให้มีขนาดเล็กลงและแบนราบมากขึ้นเพื่อความคล่องตัวเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา 
โดยควรมีการปรับพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานที่มีความซ ้าซ้อน หรือปรับลดในพ้ืนที่ที่ปริงานไม่
มากโดยให้พื้นที่ข้างเคียงดูแลเพื่อช่วยลดต้นทุนตามนโยบายของธนาคาร รวมถึงเพิ่มหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลในแต่ละภูมิภาคโดยให้อ านาจการตัดสินใจมากขึ้น บริหารจัดการในแต่ละภูมิภาคได้
ทันท่วงทีและเพ่ือให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการได้ทั่วถึง 

               6.2.1.2) ด้านบุคลากร 1) ควรมีการจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อ
ภาระงานที่รับผิดชอบพิจารณาประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยจัดสรรพนักงานที่มีพื้นที่ใกล้เคียงให้
มาทดแทนพื้นที่ที่บุคคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงควรมีการจัดสรรพนักงานไปทดแทนก่อนที่พนักงานที่
จะเกษียณอายุเพ่ือให้พนักงานรายใหม่ได้เรียนรู้และมีความช านาญในพื้นที่ 2) ควรมีการจัดอบรมเพ่ิม
ทักษะพนักงานด้านข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินราคาหลักทรัพย์ให้กับพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอและทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ 3)ควรเพิ่มแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานหากสอบผ่านการวัดระดับชั้น หรือ certificate ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
ธนาคารควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบ การอบรมเก็บชั่วโมง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเนื่องจากมี
จ านวนที่สูงมากในแต่ละป ี



สุวิมล เฉนียง 
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               6.2.1.3) ด้านการด าเนินงาน 1)ควรมีการทดสอบความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้จัดการศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์เนื่องจากหากผู้บริหารไม่ทราบข้อ
กฏหมายและกฏระเบียบคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติงานของธนาคารก็จะไม่
สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รวมถึงพนักงานทุกคน โดยประเมินผลเป็นคะแนนอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง และน าคะแนนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีด้วย 2) 
ควรเปลี ่ยนการวัดผลงานประเมินผลเป็นในรูปแบบ OKR คือ การตั ้งเป้าหมายและการวัดผล
ความส าเร็จ เป็นวิธีการวัดผลการท างานที่ส่งเสริมให้แต่ละคนในทีมสามารถมีเป้าหมายที่วัดผลได้เป็น
ของตนเอง          

             6.2.1.4) ด้านเทคโนโลยี ควรมีการสื่อสารวิธีการปฏิบัติงานเมื่อมีการพัฒนาระบบ
ในทุกครั้งเนื่องจากพนักงานบางคนไม่เข้าใจเมื่ออ่านเพียงคู่มือปฏิบัติงาน และควรมี Chatbot ในการ
ตอบค าถามอัตโนมัติเพราะผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะสอบถามค าถามเดิมๆ 

      6.2.2) ควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได ้

      6.2.3) ควรมีกิจกรรมด้านการบริหารความเสี ่ยงอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้พนักงานใน
หน่วยงานรับทราบและตระหนักเห็นความส าคัญ 

      6.2.4) ควรมีการเผยแพร่ สื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านทุกช่องทางของธนาคาร
และหน่วยงานเป็นประจ า สม ่าเสมอเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง รับรู้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานเรียนรู้วิธีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างครอบคลุมอาจเพิ่มเติมวิธีการจัดประชุม ฝึกอบรม เนื่องจากพนักงานในระดับปฏิบัติการ
ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านการบริหารความเสี่ยงเท่าท่ีควร จึงท าให้พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารควรเป็นในรูปแบบ สื่อสารทุกระดับไม่เพียงสื่อสารผ่าน
ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้จัดการเท่านั้น  
     6.2.5) ควรมีการติดตามผลอย่างจริงจังเพ่ือก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อประกันภยัโควิด-19  

ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร 
กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 
ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานทั้ง Independent-
Sample t-test, One-way ANOVA และ Multiple Regression ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 34-45 
ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50 ,000 
บาท ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคในระดับมากที่สุด  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร กระบวนการ

ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54, 4.57, 4.53, 
4.27, 4.67, 4.67, 4.26 ตามล าดับ) และการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ 
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ในระดับมากที่สุด (  = 4.43) โดยตัดสินใจซื้อเพราะเห็นถึงความส าคัญของการท าประกันโควดิ-19 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด -19 ของกลุ่มคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 0.428, Sig. = 0.000) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 0.196, Sig. = 

0.013) ด้านราคา ( = 0.179, Sig. = 0.005) ด้านกระบวนการให้บริการ ( = -0.184, Sig. = 

0.015) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 0.173, Sig. = 0.014) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 มีความสามารถในการท านายระดับต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 58.5   

 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, วัยท างาน, ประกันภัย, โควิด-19 
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Factors Influencing Decision Making on the Purchase of COVID-

19 Insurance Among Working People in Bangkok 
 

 

Suwee Senatas* 
 

Abstract 

The objectives of this study were to explore which demographic factors influenced 
purchase decision making on the COVID-19 insurance policies among working people in Bangkok 
and examine which services marketing mix elements influenced purchase decision making on the 
COVID-19 insurance policies among working people in Bangkok. Online self-administered 
questionnaire was a tool of data collection of this study. The data were collected from 400 
respondents residing in Bangkok. Both descriptive and inferential statistics were used to perform 
data analysis. Descriptive statistics included mean, percentage, and standard deviation. 
Independent-sample t-test, one-way ANOVA, and multiple regression were analytical techniques 
of inferential statistics used in this study. The findings demonstrated that most samples of this 
study were female respondents with the age falling between a range of 34 – 45 years. Most of 
them were single and employed by private companies. Most respondents received an average 
monthly income of over 50,000 baht. This group of respondents was concerned about the spread 
of the COVID-19 pandemic, which fell at the highest level of agreement. For services marketing 
mix elements, product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence had 
overall mean scores of 4.54, 4.57, 4.53, 4.27, 4.67, 4.67, and 4.26,  
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respectively, which was at the highest level of agreement. Moreover, an overall mean score of 
purchase decision making on the COVID-19 insurance policies among working people in Bangkok 
was 4.43, at the highest level of agreement. The samples purchased the COVID-19 insurance 
policies since they had realized its importance during the spread of the pandemic. For the results 
of hypothesis testing, occupation was a demographic factor that influenced decision making on 
purchasing the COVID-19 insurance policies among working people in Bangkok at the statistical 
significance of the 0.05 level. The services marketing mix elements that influenced purchase 
decision making on the COVID-19 insurance policies among working people in Bangkok were 

physical evidence ( = 0.428, Sig. = 0.000), product ( = 0.196, Sig. = 0.013), price ( = 0.179, Sig. 

= 0.005), process ( = -0.184, Sig. = 0.015), and promotion ( = 0.173, Sig. = 0.014) at the statistical 
significance of the 0.05 level. The independent variables included in the model could predict 
decision making on the purchase of the COVID-19 insurance policies among working people in 
Bangkok by 58.5 percent.   

 
Keywords: Decision Making, Working People, Insurance, COVID-19 
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1. บทน า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงอย่าง

ต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยรวมทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
รวมไปถึงรายได้และอ านาจซื ้อของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีมติขยายขอบเขตการปิด
สถานศึกษาและสถานบริการ พร้อมประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาพรวมความเสี ่ยงของธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจ
ประกันภัยมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากความตื่นตัวของประชาชนที่สูงขึ้นตามการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก จึงถือเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจประกันภัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด -19 ที่
ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจ านวนมากโดยลูกค้าสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 
ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยรวมถึงตัวกลางประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 นับเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ทั้ง
ในมิติของเบี้ยประกันภัยรับ รวมถึงมีส่วนช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยให้เพ่ิมสูงขึ้น จากการ
สร้างความคุ้นเคยต่อการซื้อประกันภัยรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือให้ทันกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรองรับสังคมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) , 2563) แต่ปัญหา
หนึ่งที่เกิดขึ้นในการท าประกันภัยโควิด-19 คือ บางครั้งผู้บริโภคไม่ศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนท า
ประกัน ส าหรับประกันโควิดมีระยะประกันความคุ้มครองระยะสั้นเพียง 1 ปี และรับประกันโรคที่
เฉพาะเจาะจง ประกันหลายแห่งอาจรับประกันและมีผลบังคับความคุ้มครองทันทีหลังจากได้รับช าระ
เบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ประกันบางตัวก าหนดเงื่อนไขไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการท า
ประกัน หากผู้บริโภคบางรายเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ในวันก่อนเริ่มท าประกัน ก็เสี่ยงที่จะถูก
บอกเลิกกรมธรรม์ หรือบริษัทประกันจะปฏิเสธจ่ายความคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อในภายหลัง ซึ่งท า
ให้ผู้บริโภคไม่ได้รับเงินประกันตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 
ม.ป.ป.) เช่น กรณีของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือชี้แจง ประกาศบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแบบ เจอ จ่าย จบ ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัยต้องบริหารความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพ  
 จากโอกาสและปัญหาที่เกิดจากการท าประกันภัยโควิด-19 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่ม

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 

3.1 แนวความคิดกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่ง สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและยังท าให้มี ความสามารถ
ในการหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น และท่ีส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาด พัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในตลาดปัจจุบันถือว่าผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคัญที่สุดของเจ้าของ
ธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียดถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลง
การซื้อ การตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารท านายการ
ตัดสินใจของกลุ่มผู้บริโภคได้ถูกต้องตรงต่อความต้องการ เข้าใจ แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภค สาเหตุในการ
ตัดสินใจซื้อ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลื อก
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987: 69 อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550: 49) หรือการตัดสินใจ 
คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลาย ๆ อย่างที่มีอยู่  (ยุดา รักไทย และธนิ
กานต์ มาฆะศิรานนท์, 2542: 9 อ้างถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร, 2556: 623) อีกทั้งการตัดสินใจ คือ 
กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่ง
จัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล , 2546: 7 อ้างถึงใน สุทามาศ 
จันทรถาวร, 2556: 623) จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการใน
การเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค จาก
การที่ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากความแตกต่างกัน
ของลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจซื้อของ
แต่ละบุคคลมีความหลากหลาย โดยแบ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น  2 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภยัโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

676 

ประการ ได้แก่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ , 2538: 19 อ้างถึงใน นภัสนันท์ ศรีธนวิบุญชัย, 
2555: 22)  

1. ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออก 
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วย 1) ความจ าเป็น  ความ
ต้องการ ความปรารถนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ  2)  แรงจูงใจ 
เมื ่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ ้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นนั้น  3) 
บุคลิกภาพ เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจากความคิดความเชื่อ  อุปนิสัย และ
สิ่งจูงใจต่าง ๆ 4) ทัศนคติ เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งของบุคคล 5) 
การรับรู้ เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระท าของบุคคลอ่ืน และ 6) การ
เรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะที่ค่อนข้างยาวนาน  

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพล
ต่อความคิดและความพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 
ประการ ได้แก่ 1) สภาพเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจซื้อของผู้บริโภค 2) ครอบครัว การเลี้ยงดูใน
สภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน 3) สังคม เพ่ือการยอมรับเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม เรียกว่า กระบวนขัดเกลาทางสังคม ประกอบด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยมของ
สังคม และความเชื่อ 4) วัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าดีงามและยอมรับปฏิบัติมา
เพ่ือให้สังคมด าเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 5) การติดต่อธุรกิจ หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบ
เห็นสินค้าหรือบริการนั้น ๆ สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความไว้วางใจและ
มีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น และ 6) สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น 
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ  การขาดแคลนสินค้า ส่งผลให้การตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 Kotler กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า จากการที่
ผู้ผลิตไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงจ าเป็นต้องพยายาม
ค้นหากระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อและ  การตัดสินใจของผู้ซื้อ 
โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ (Kotler, 1997 อ้างถึงใน ชัยสมพล 
ชาวประเสริฐ, 2547: 63)  

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที ่ส าคัญต่อผู ้ซื ้อหรือผู ้บริโภคมากที่สุด  อัน
ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมพื้นฐาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม และเป็นตัวก าหนดความ
ต้องการและพฤติกรรมพ้ืนฐานโดยส่วนใหญ่ของบุคคลเป็นสิ่งที่ปลูกฝังโดยเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม ดังนั้น ควรให้ความสนใจศึกษารายละเอียดของวัฒนธรรมเพื่อที่จะปรับปรุงสินค้า   2) 
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วัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของบุคคลบางกลุ่ม ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม ส าหรับสินค้าและบริการ  บางอย่างที่เจาะจง
กลุ่มเป้าหมายที่มีวัฒนธรรมย่อยเป็นของกลุ่มนั้นจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจในวัฒนธรรม
ย่อยนั้นด้วย และ 3) ระดับชั้นในสังคม เช่น ฐานะการศึกษา หรืออาชีพ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม การ
บริโภคของคนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างการยอมรับจากระดับชั้นในสังคมนั้น ๆ 

2. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มที่มีผลโดยตรง เรียกว่า Membership group 
ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มปฐมภูมิ (Primary group) เช่น ครอบครัวเพื่อน เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดและไม่เป็นทางการ และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary 
group) เช่น ศาสนา อาชีพ หรือสหภาพ เป็นกลุ่มที่มีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่มิได้มีการ
ติดต่อกันเป็นประจ าซึ่งต้องก าหนดกลุ่มอ้างอิงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
สินค้าและบริการ(Opinion leader) ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ เพื่อเป็นตัวแทนของสินค้าและ
บริการ 2) ครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจึงจะต้องศึกษา
ถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในครอบครัว 
บุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในครอบครัว บทบาทและสถานะบุคคลจะ
เกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัวกลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและ
สถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  

3. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) อายุ โดยการที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความ
ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุ เช่น กลุ่มวัยรุ่นมักจะชอบใช้
จ่ายเงินไปกับสิ่งที่แปลกใหม่สินค้า และบริการที่เป็นแฟชั่นมากกว่าการเก็บเงินออม 2) ขั้นตอนของ
วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัวการด ารงชีวิต
ในแต่ละข้ันตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทางด้านทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิด
ความต้องการในตัวสินค้าและบริการและพฤติกรรมซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่แตกต่างกัน 3) อาชีพ ซึ่ง
อาชีพที่แตกต่างกันของบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน 
จะต้องศึกษาว่ากลุ่มบุคคลในอาชีพใดให้ความสนใจกับสินค้าและบริการใดมากที่สุด เพื่อจะจัด
กิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสม 4) รายได้ โดยรายได้ของแต่ละบุคคล
จะมีอิทธิพลต่อสินค้าและบริการ จึงจ าเป็นต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล ถ้าภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า คนมีรายได้ต ่า กิจการต้องปรับปรุงสินค้าและบริการการจัดจ าหน่าย การตั้งราคา ลดการผลิต 
และสินคา้คงคลัง รวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และ 5) รูปแบบ
การด ารงชีวิต โดยการแสดงออกในรูปของ AIOs ได้แก่ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest) 
ความคิดเห็น (Opinions) รูปแบบการด ารงชีวิต ซึ่งข้ึนอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นของ สังคม และกลุ่มอาชีพ
ของแต่ละบุคคล โดยการเลือกบริโภคสินค้า และบริการของบุคคลขึ้นอยู่กับรูปแบบการด ารงชีวิต 
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4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา การเลือกบริโภคของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการใช้
บริการ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา การตลาดจึงพยายามน าเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยการโฆษณาซ ้าแล้วซ ้าอีก  หรือ
จัดการส่งเสริมการขาย เพื่อท าให้การตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการเป็นประจ า สิ่งกระตุ้นที่จะมี
อิทธิพลที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ต้องมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค 2)  การจูงใจ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล แต่สามารถถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอกได้ 3) การรับรู้ เป็นกระบวนการของแตล่ะ
บุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความต้องการ ความเชื่อ ประสบการณ์ ส่วนปัจจัยภายนอกคือ 
สิ่งกระตุ้นการรับรู้ของประสาทสัมผัส  4) ความเชื่อและทัศนคติ เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งบางความเชื่ออาจเป็นความเชื่อด้านลบและ  5) 
บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อ ซึ่งบริษัทอาจะต้องใช้การพิจารณาว่าจะสร้างทัศนคติของ
ผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของกิจการ หรือพิจารณาว่าทัศนคติของผู้บริโภคเป็น
อย่างไรแล้วเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภค  
 การศึกษาถึงแนวความคิดกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อประกันโควิด -19 ของกลุ ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการที่แนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหา  การค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งผู ้บริโภคแต่ละคนจะมี  
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน จึงต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสามารถส่งมอบสินค้า
และบริการให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นตัวแปรส าคัญในทางการตลาด หรือเป็น
พื้นฐานที่จะต้องเรียนรู้เพื่อน าใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการด าเนินธุรกิจ โดยธุรกิจจะต้อง
ค านึงถึงความจ าเป็น และความต้องการซื้อสินค้าซึ่งมักจะประกอบไปด้วย 4 ประการที่คิดค้นโดย E. 
Jerome McCarthy (1960) ซึ ่งประกอบไปด้วย สินค้า/ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หรือที่นิยมเรียกว่า 4Ps 
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ นั่นคือผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ด้วยการ
จูงใจให้เกิดความนิยมในสินค้าและบริการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2554: 11) โดยแนวความคิดส่วนประสม
ทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซื้อสินค้าและต้อง
น ามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลัก โดยส่วน



สุวีร์ เสนาทัศน์ 
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ประสมการตลาดจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2539 อ้างถึงใน 
รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ, 2553: 9-10) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถสนองความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้าได้
ผลิตภัณฑ์อาจเป็นคุณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบริการ  

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรือบริการในรูปของเงินตรา  
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคา ได้แก่ 
ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วิธีการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน  

3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลที่ตั้งหรือกิจกรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการ และเวลาที่เหมาะสมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้คือ  

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิดของช่องทาง 
จ าหน่ายว่าใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือขายผ่านสถาบัน 
คนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman)  

3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษา
สินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จ าหน่ายและตลาด 
เป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ 
พฤติกรรมการซื้อ การส่งเสริมการตลาด อาจท าได้ 4 แบบ ซึ่งเรียกว่าส่วนประสม การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื ่อสาร (Communication Mix) ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้
บุคลากร (Non-Personal) โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  
ประกอบด้วยการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ วารสาร  อินเตอร์เน็ต 
2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ เผชิญหน้ากัน 
พนักงานขายต้องเข้าพบปะผู้ซื ้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า  3) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาด ที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย 
และการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้นการซื้อ ของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริม
การขายท าได้ในรูปแบบของการลดราคา แจกของก านัล และชิงโชค เป็นต้น 4) การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity Relation) การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการแบบไม่ใช้บุคคล โดยที่องค์กรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการ
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เสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นความพยายามที่ได้จัดเตรียมไว้ของ
องค์กร เพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เช่น การให้ข่าวเพื่อให้
ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กร การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การบริจาค การสนับสนุน
กีฬา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ ่งแวดล้อม และจัดอบรมให้ความรู ้แก่นิสิตนักศึกษาเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวนั้น ท าให้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่
จะท าให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึง
พอใจของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   
2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส 
4. อาชีพ  
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์  
2. ราคา   
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย   
4. การส่งเสริมการตลาด   
5. บุคลากร  
6. กระบวนการให้บริการ 
7. ลักษณะทางกายภาพ 

การตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 
ของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 



สุวีร์ เสนาทัศน์ 
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4. ระเบียบวิธีวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ท าการวิจัยครั้งนี้คือ  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน  

5,386,974 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563)  
กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 และก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

 จากสูตร  n =   N 
             1+ Ne2 
   n =      5,386,974 
     1 +  5,386,974 (0.5)2 
   n = 399.97   
 
จากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามค่าที่ได้คือ  399.97 ราย แต่

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย  แต่
เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่จ ากัด ผู้วิจัยจึงขอก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 200 
ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีที่มาจากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยเนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ    
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) จ านวน 12 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ  ระดับการศึกษา  รายได้รวมต่อ
เดือน  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ปริมาณเงินออมต่อเดือน  สัดส่วนภาระหนี้สินต่อเดือน จ านวนคนที่อยู่ใน
ความดูแล  และสัดส่วนรายได้ที่มาจากผลตอบแทนจากการออม 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันภัยโควิด -19 
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Linkert Scale) จ านวน 28 ข้อ ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ ราคา  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยโควิด-19 เป็นแบบสอบถาม แบบ
ประมาณค่า (Linkert Scale) จ านวน 10 ข้อ 
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โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนนความส าคัญ/ความคิดเห็น  ดังนี้ 
 5 หมายถึง  ส าคัญ/เห็นด้วยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ส าคัญ/เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง  ส าคัญ/เห็นด้วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  ส าคัญ/เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง  ส าคัญ/เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติ
ที่ใช้ประกอบด้วย   
 สถิติเชิงพรรณนา  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1) ใช้ค่าร้อยละและความถี่ ในการพรรณนาลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
  2) ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการอธิบายความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันภัยโควิด-19 และกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยโควิด-19 

สถิติเชิงเชิงอนุมาน  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent-Sample t-test 
 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความวิตก
กังวลจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)  

 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
  



สุวีร์ เสนาทัศน์ 
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5. ผลการศึกษา 
กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี

อายุระหว่าง 34-45 ปี เป็นโสด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
50,000 บาท และส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคในระดับมากท่ีสุด  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยโควิด-19 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (   = 4.54, S.D.= 0.557) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริษัทประกัน/ธนาคาร มี

ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.72, S.D.= 0.562) 
รองลงมาคือ เงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.715) และรูปแบบของกรมธรรม์มีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง

ความต้องการได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.37, S.D.= 0.796) ตามล าดับ 
ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.57, S.D.= 0.578) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อัตราเบี้ยประกันเหมาะสมกับวงเกินเอา

ประกันและความคุ ้มครองมีค่าเฉลี ่ยมากที่สุดอยู ่ในระดับมากที่สุด (   = 4.63, S.D.= 0.644) 

รองลงมาคือ สามารถเลือกเบี้ยประกันได้ตามฐานะทางการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 
4.51, S.D.= 0.687) ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.53, S.D.= 0.538) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกันได้อย่างรวดเร็วและหลายรูปแบบ เช่น แพลตฟอร์มโซเซียล

มีเดีย Call Center ส านักงาน/สาขา เป็นต้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.63, 
S.D.= 0.724) รองลงมาคือ สามารถช าระค่าเบี้ยประกันได้หลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ธนาคาร โมบายแบงค์กิ ้ง เป็นต้น มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (   = 4.62, S.D.= 0.622) 
ส านักงาน/สาขาที่ตั ้งบริษัทประกันภัยกระจายในทุกพื้นที่ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.46, S.D.= 0.728) และช่องทางการจัดจ าหน่ายมีหลายช่องทาง
เพื่อการจูงใจลูกค้า เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ การเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.43, S.D.= 0.753) ตามล าดับ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.27, S.D.= 0.720) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนค าแนะน าได้อย่าง

เข้าใจ ถูกต้อง และชัดเจน มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุดอยู ่ในระดับมากที่สุด (   = 4.64, S.D.= 0.642) 
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รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ 

เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.27, S.D.= 0.831) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงลูกค้า

อย่างสม ่าเสมอ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.25, S.D.= 1.035) และมีการมอบสิทธิ์ไดร้ับ

ความคุ้มครองโดยการใช้คะแนนสะสมแลกรับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.95, S.D.= 1.067) 
ตามล าดับ 

ด้านบุคลากร  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (  = 4.67, S.D.= 0.613) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวแทนประกันภัย/นายหน้า
ประกัน มีใบอนุญาตถูกต้อง สามารถรักษาความลับของลูกค้าตามจรรยาบรรณศีลธรรมแห่งวิชาชีพ มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.73, S.D.= 0.655) รองลงมาคือ ตัวแทนประกันภัย/
นายหน้าประกัน มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ สามารถอธิบายข้อมูลแบบประกันได้ถูกต้องมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (   = 4.69, S.D.= 0.682) ตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกัน มีความรู ้ความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประกันเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69, S.D.= 0.644) 
พนักงานคอลเซ็นเตอร์สามารถติดต่อได้ตลอด เวลาและให้ค าแนะน าตามต้องการได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.65, S.D.= 0.781) และตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกัน มีมนุษย์

สัมพันธ์ดี ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D.= 
0.729) ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.67, S.D.= 0.613) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาไม่นาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.71, S.D.= 0.725) รองลงมาคือ มีความรวดเร็วในการตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าหลัง

การขายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.69, S.D.= 0.666) มีระบบการอนุมัติกรมธรรม์ที่

รวดเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.64, S.D.= 0.679) และมีการ

ค านวณค่าเบี้ยประกันที่ถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D.= 0.662) 
ตามล าดับ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.26, S.D.= 0.671) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ส านักงาน/สาขา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.54, 
S.D.= 0.655) รองลงมาคือ ส านักงาน/สาขา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด    (  = 4.52, S.D.= 0.664) ส านักงาน/สาขา มีป้ายแนะน าบริการในจุดต่าง ๆ ที่ชัดเจน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.46, S.D.= 0.762) ส านักงาน/สาขา มีบรรยากาศท่ีดี มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมาก (  = 4.11, S.D.= 0.955) ส านักงาน/สาขา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (   = 4.09, S.D.= 0.959) และส านักงาน/สาขา มีการตกแต่งอย่างสวยงาม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.86, S.D.= 1.054) ตามล าดับ 
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.43, S.D.= 0.522) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ซื้อ
ประกันภัย (COVID-19) เพราะเห็นถึงความส าคัญของการท าประกันโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่

ในระดับมากที ่สุด (   = 4.74, S.D.= 0.520) รองลงมาคือ ซื ้อประกันภัย (COVID-19) เพราะ

ต้องการมีหลักประกันในชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.64, S.D.= 0.618) มีการศึกษา

ข้อมูลแบบประกันภัย (COVID-19) ก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.62, 
S.D.= 0.606) ซื้อประกันภัย (COVID-19) เพราะอัตราค่าเบี้ยประกันคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.57, S.D.= 0.629) ท าการเปรียบเทียบข้อมูลแบบประกันแต่ละบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52, S.D.= 0.686) ซื้อประกันภัย (COVID-19) เพราะความ

คุ้มครองจากจ านวนเอาประกันภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.50, S.D.= 0.649) มีการ

แนะน าให้บุคคลรอบข้างซื้อประกันภัย (COVID-19) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.45, 
S.D.= 0.735) มีการสอบถามข้อมูลจากตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันก่อนตัดสินใจซื้อ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.25, S.D.= 0.883) ซื้อประกันภัย (COVID-19) เพราะอยู่ในกลุ่ม

เสี่ยงของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.20, S.D.= 1.023) และมีการ

ปรึกษาบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 
3.79, S.D.= 1.187) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 ของ

กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เพศ  จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกัน
โควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจในการ
เลือกซื ้อประกันโควิด-19 ของกลุ ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

อายุ  จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกัน
โควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจในการ
เลือกซื ้อประกันโควิด-19 ของกลุ ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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สถานภาพสมรส  จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกับการ
ตัดสินใจในการเลือกซื ้อประกันโควิด-19 ของกลุ ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อาชีพ จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
ประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความวิตกกังวลเกี ่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กับการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อประกันโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของกลุ่ม
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่  2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย
โควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

B S.E. Beta t Sig 

ค่าคงที่ 1.100 .235  4.689 .000 

ด้านผลิตภัณฑ์ .184 .073 .196 2.510* .013 
ด้านราคา .161 .056 .179 2.870** .005 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .118 .071 .122 1.657* .099 

ด้านการส่งเสริมการตลาด .125 .051 .173 2.475* .014 
ด้านกระบวนการให้บริการ -.157 .064 -.184 -2.447* .015 

ด้านลักษณะทางกายภาพ .333 .054 .428 6.211** .000 

R .765  
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

B S.E. Beta t Sig 

R square .585  

Adjust R square .572  

F-ratio = 45.366,    Sig. = 0.000 

หมายเหตุ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร  ถูกดึงออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากค่า Tolerance มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา Multicollinearity  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการวิเคราะห์มีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ 0.765 ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.585 ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจที ่ปรับแล้ว (Adjusted R 
Square) เท่ากับ 0.572 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ สามารถท านายระดับต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่ม
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 58.5  โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ ( = 0.428, Sig. = 0.000) ด้านราคา ( = 0.179, Sig. = 0.005) มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 0.196, Sig. = 

0.013) ด้านกระบวนการให้บริการ ( = -0.184, Sig. = 0.015) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( 
= 0.173, Sig. = 0.014) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยโควิด -19 ของกลุ่มคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ถูกดึงออกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากค่า Tolerance มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดปัญหา Multicollinearity 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ
ให้บริการ การส่งเสริมการตลาดราคา และลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันภัยโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  1) ด้านผลิตภัณฑ์  ผู ้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ
หลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งการออกแบบเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์
จากกรมธรรม์มีความเหมาะสม หรือการออกแบบกรมธรรม์ให้มีความเข้าใจง่ายเพ่ือตอบสนองลูกค้า 
  2) ด้านราคา  ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการก าหนดเบี้ย
ประกัน เงื่อนไขและวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับฐานะการเงินและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ที่ได้รับ 
  3) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรให้ความส าคัญกับ
การแจง้รายละเอียด ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนค าแนะน าได้อย่างเข้าใจ 
ถูกต้อง และชัดเจน การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ 
เป็นต้น รวมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าสม ่าเสมอ หรือการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายที่น่าสนใจ 
  4) ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรให้ความส าคัญกับ
การอนุมัติกรมธรรม์ที่รวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์  ความรวดเร็วในการตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าหลังการขาย การจ่ายค่าสินไหมควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
       5) ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรให้ความส าคัญกับ
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีป้ายแนะน าบริการในจุดต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
ตกแต่งบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีความระเบียบเรียบร้อย 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อประกันภัยโควิด-19 ของกลุ ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น  
ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกันได้อย่างรวดเร็ว
และหลายรูปแบบ เช่น แพลตฟอร์มโซเซียลมีเดีย Call Center และสามารถช าระค่าเบี้ยประกันได้
หลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร โมบายแบงค์กิ้ง ส านักงาน/สาขา เป็นต้น อีกทั้งการมี
ส านักงานขายและตัวแทนประกันที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และส านักงานอยู่ในท าเลที่เข้าถึงง่าย รวมทั้งมี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ การเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร 
เป็นต้น 
 6.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  1)  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยโควิด-19 
ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
  2) การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที ่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น ในการศึกษาครั ้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตด้าน



สุวีร์ เสนาทัศน์ 
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ประชากรไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือได้ผลการศึกษาที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
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เพื่อศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลว ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานใน
ด่านศุลกากร : กรณีศึกษาด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 

การศึกษาจากการเก็บรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร และผู ้ปฏิบัติงานประจ า  
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลด้านอายุ กับด้านการศึกษาสูงสุด 
พบว่ากลุ ่มที ่มีอายุที ่แตกต่างกันมีผลกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแตกต่างกัน โดยช่วงอายุตั ้งแต่ 21 – 40 ปี มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้งานมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ด้านการศึกษาสูงสุดผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญา 
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ตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีทักษะในการใช้งานแอพพลิเคชั่น และการยอมรับและน าเทคโนโลยีมาใช้ได้
ดีกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อีกท้ัง คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลด้านต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์การท างาน 
พบว่า ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร เป็นต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการสืบค้นพิกัด
ฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ต้องพบเจอกับการสืบค้นพิกัดฯ มากกว่า
ต าแหน่งงานอื่น ๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านการสืบค้นพิกัดฯ จึงมี
ทักษะการใช้งาน ความเข้าใจในแอพพลิเคชั่นได้มากกว่ากลุ่มต าแหน่งงานอื่น ๆ สรุปได้ว่าต าแหน่ง
หน้าที่และประสบการณ์ มีผลเชิงบวกในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุง รวมถึงการประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานเข้ากับเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ด้านอิทธิพลทางสังคม ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าแอพพลิเคชั่น 
HS Check ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นให้เป็นที่รู้จัก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยัง
ไม่ทราบว่ามีแอพพลิเคชั่นนี้ ขาดแรงจูงใจในการใช้งาน ด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบการสืบค้นพิกัดฯ HS Check ซึ่งผู้ใช้งานมีการ
รับรู้ที่ว่าแอพพลิเคชั่น HS Check มีความคลาดเคลื่อนในการค้นหาพิกัดฯ ส่งผลกระทบถึงการตีความ
พิกัดฯ สินค้าท าให้เกิดการเก็บอากรที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้ง ไม่มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดการ
แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ส่วนหน้าต่างผู้ใช้งาน (User Interface) 
ยังมีความซับซ้อน ยากต่อการท าความเข้าใจ ขาดความสวยงาม อีกทั้งหน้าต่างการใช้งานไม่พอดีกับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  
 แนวทางการแก้ไขปัญหา เริ่มจากการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ว่าแอพพลิเคชั่นสามารถ
ช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการแก้ปัญหาความ
คลาดเคลื่อนในการสืบค้นพิกัดฯ ด้วยการน าระบบฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ท่ีได้มาตรฐาน มีความถูก
ต้องแม่นย ามาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงรูปแบบหน้าต่างผู้ใช้งาน (User Interface) ให้มีความสวยงาม 
ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน สร้างทีมงานดูแลและพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น เพิ่มฟังก์ชั่นในการใช้ 
ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น สร้างความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้แอพพลิเคชั่นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นตัวช่วยใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: HS Check, กรมศุลกากร, พิกัดอัตราศุลกากร, ระบบฐานข้อมูลอัตราอากร 
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Success and Failure of the Application of Digital Technology  
For Customs Operations : A Case Study of the Prachuap Khiri Khan Customs House 

 
 
 

 

Satianpong Poungpairoj* 
 

Abstract 

This IS (Independent study) Has studied objective about the problems that 
cause the use of digital technology services. Through the application system There are 
fewer users. If compare to users who search for Tariff codes via the Customs 
Department website and study the factors that will develop the adoption of digital 
technology through the tariff search application of the customs officer at the Prachuap 
Khiri Khan customs house. In order to bring the obtained results to improve the working 
process for maximum efficiency. There is a method for collecting data using an 
interview form. From the sample group, including A group of 30 executives and 
operators at the Prachuap Khiri Khan customs house, who are frequent users of the 
tariff search application HS Check. This study was a Mixed Method Research. Which 
uses in-depth interview methods to get detailed and complete information. The 
research tool used in this study was a semi-structured interview. An importance point 
about study success and failure of the application of digital technology For Customs 
Operations: A Case Study of the Prachuap Khiri Khan Customs House. 
 This study was based on collecting data from interviews with executives. and 
operators at the Prachuap Khiri Khan Customs House age-specific personal 
characteristics  
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with the highest education. It was found that different age groups had an effect on the 
use of digital technology effectively. Moreover, the opportunity to access technology 
is different. The age range from 21 to 40 years was more effective than other age 
ranges. At the highest educational level, most of the respondents were at a bachelor's 
degree or equivalent. Who have skills in using applications acceptance and adoption 
of technology better than other groups? As well as personal characteristics in terms of 
position and work experience found that the position of a customs technical officer is 
a position that has knowledge and understanding in the process of searching for Tariff 
codes very well. Due to the routine of the work process that must be often related 
more than other positions, which have experience in working until they become 
proficient in searching for Tariff codes. Therefore, they should have the skills to use 
the app's understanding of the application is greater than that of any other group of 
job titles. It has a positive effect on improving operational efficiency. cause 
improvement Including the application of operational knowledge with the technology 
used in the operation to achieve better results. Social influence the vast majority of 
respondents said the HS Check app lacked publicity about the application exists. Most 
officials are still unaware that this application exists. Lack of motivation to use it 
technology acceptance. It was found that the acceptance of the use of technology 
affects the intention of using the HS Check coordinate search system, which users have 
perceived that the HS Check application has inaccuracies in the search for Tariff codes. 
affect the interpretation of the Tariff codes Products causing incorrect duty collection 
and not updating the information up to date. In addition, Lack of bug fixes that occur 
in the use of the application. The user interface (User Interface) is also complicated. 
difficult to understand lack of beautiful interface. Also, the window of use does not fit 
smart phones platform. 

 Solution It starts with public relations to create awareness that applications 
can help increase efficiency. ease of operation along with solving the problem of 
inaccuracies in searching for Tariff codes by bringing the same database system as 
standard websites with accuracy to apply Improve the user interface (User Interface) 
to be beautiful, modern and easy to use. Build a team to maintain and develop the 
application system. Add function to use to cover the operations of more officers In 
order to create an incentive to use the application Create convenience, speed and 
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increase the efficiency of staff's operations. Develop additional operational systems to 
make the application more complete to be a helper in the performance of the officers 
with full efficiency. 
 
Keywords:  HS Check, Customs Department, Tariff Tariff, Tax Rate Database 
System 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มมีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์ ทั้งการติดต่อสื่อสารการท าการค้า 
ธุรกิจอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมบนฐาน
ของข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกเกิดการปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล สิ่งเหล่านี้
ส่งผลให้เกิดแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ซ่ึงประเทศไทยได้ตระหนักถึงอิทธิพลของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ก้าวทันในยุคที่มีความเป็นพลวัตสูง โดย
ปัจจุบัน Smartphone เป็นอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวัน มีความสะดวก
และง่ายต่อการพกพาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนความรู้ และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Smartphone อ้างอิงจากข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด้านแนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ปี 2553 – 2561 พบว่ามีจ านวนผู้ใช้งานรายใหม่ และโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ท
โฟน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีข้อก าหนดอยู่
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนทั้งหมดดังกล่าว ได้มีการระบุถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม เพื่อการปฏิรูป
กระบวนการทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต การค้า รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธ ุรก ิจ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกอบกับ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  16 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ได้พิจารณาและเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงได้มีมติให้ก าหนดเรื่อง 
“การปรับเปลี่ยน ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นหนึ่งในประเด็นจุดเน้นการพัฒนาภาครัฐที่ส าคัญ  
 หน่วยงานกรมศุลกากร ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าเข้าส่งออกสินค้า 
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดยด าเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การจัดเก็บภาษีอากร
จากการน าเข้า ส่งออกสินค้าหน้าที่ทั้งหมดจ าเป็นต้องทราบพิกัดอัตราศุลกากรที่ระบุไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งจากเดิมการสืบค้นพิกัดฯ ต้องสืบค้นจากหนังสือรวบรวมพิกัดฯ (Customs 
Tariff of Thailand) ท าให้ต้องเสียเวลา และยากต่อการสืบค้นพิกัดฯ ของแต่ละสินค้า อย่างเช่น กรณี
การปฏิบัติงาน ณ สนามบินที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย หากมีสินค้าติดตัว
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ผู้โดยสารมาและมีปริมาณเกินกว่าที ่กฎหมายก าหนดต้องมีการเสียภาษี หรือกรณีที่เป็นของที ่มี
ลักษณะของต้องห้าม ต้องก ากัด ที่จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยจ าเป็นต้องมีการชี้
พิกัดฯ ของสินค้าเพื่อให้เกิดการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้เดินทาง หากใช้วิธีการสืบค้น
พิกัดฯ ของสินค้าในรูปแบบเดิม ที่ค้นหาผ่านหนังสือรวบรวมอาจท าให้เสียเวลามากบางพิกัดฯ อาจใช้
เวลาถึง 15 – 20 นาทีในการสืบค้นพิกัดฯ ของสินค้าหนึ่งชนิด ซึ่งจะท าให้กระทบกับผู้เดินทางรายอ่ืน
ในการเสียเวลารอการปฏิบัติพิธีการ แต่การมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสืบค้นพิกัดฯ จะท าให้
ระยะเวลาที่ใช้ในการสืบค้นลดลงได้มากกว่า 50 % ของเวลาในรูปแบบเดิม โดยปัจจุบันกรมศุลกากร
จึงพัฒนาการให้บริการระบบสืบค้นฐานข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database) ซึ่งท าให้
การสืบคน้พิกัดฯ เป็นเรื่องท่ีง่ายมากขึ้น โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่สามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน และอีกทางเลือกบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ชื่อว่า HS Check ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชันที่ใช้ส าหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ออกแบบมาเพ่ือใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บ
เล็ต โดยมีความมุ่งหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ได้ในทุกที่ ทุกเวลาตาม
สโลแกนที่ว่า “ค้นง่าย สบายทุกที่ สะดวกดี ทุกเวลา” เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานใน
การสืบค้นข้อมูลพิกัดอัตราอากรสินค้า  
 โดยปัจจุบันหลังจากที ่กรมศุลกากร ได้พัฒนาแอพพลิเคชั ่น HS Check แต่ผลตอบรับ 
และจ านวนผู้ใช้บริการกับไม่เป็นที่น่าพอใจ จากการส ารวจผ่านระบบเก็บสถิติการใช้งานพบว่า
แอพพลิเคชั ่นมีผ ู ้ใช้งานรายวันประมาณ 1-5 คน (รายงานข้อมูลจากหน่วยงานที ่ด ูแลระบบ
แอพพลิเคชั่นภายในกรมฯ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นความลับของทาง
ราชการ) ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้งานหน้าใหม่ ที่ได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นเมื่อพบเจอโดยบังเอิญ และอาจเป็น
บุคคลภายนอกหรือประชาชนที่สนใจ ต่างกับจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นพิกัดฯ จากสถิติ
ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา (รายงานข้อมูลที่ได้จากระบบจัดเก็บสถิติ ที่หน้าเว็บไซต์ให้บริการสืบค้น
ข้อมูลของกรมฯ ตั้งแต่เดือน ส.ค.- ก.ย. 2564) มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ 200,000 กว่าคน เป็นผู้ใช้งาน
หน้าใหม่สูงถึง 25% หรือ ราว 50,000 คน ที่ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรอันมีค่าในการสร้างสรรค์ขึ้น แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ
และไม่ได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นที่มาในการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพ่ิม
จ านวนผู้ใช้บริการสืบค้นพิกัดฯ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นในครั้งนี ้
 

2. วัตถปุระสงค์การศึกษา 
 1) ศึกษาปัญหาที่ท าให้การใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น มีจ านวน
ผู้ใช้บริการน้อยกว่า หากเทียบกับผู้ใช้บริการค้นหาพิกัดผ่านเว็บไซต์ กรมศุลกากร  ของพนักงาน
ศุลกากร ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 



การศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลว ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานในด่านศุลกากร : กรณีศึกษาด่าน

ศุลกากรประจวบคีรีขันธ ์
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 2) ศึกษาปัจจัยที่จะพัฒนาการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากร ของพนักงานศุลกากร ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ศึกษา ศึกษาปัญหาที่ท าให้การบริการเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 
มีจ านวนผู้ใช้บริการน้อยกว่า หากเทียบกับผู้ใช้บริการค้นหาพิกัดผ่านเว็บไซต์ และศึกษาปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (Application HS Check) 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้เลือกปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วน
บุคคล (Individual attributes) ได้แก่ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และระดับ
การศึกษาสูงสุด กับปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ พนักงานศุลกากร ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 
คน เนื่องจากเป็นกลุ ่มเป้าหมายนี้มีลักษณะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องใช้การค้นหาอัตราพิกัด
ศุลกากรในการประเมินค่าภาษีอากร เพราะมีการประเมินค่าภาษีอากรขาเข้า – ขาออก และมีการ
เก็บภาษีกับของที่น าเข้ามาในลักษณะของติดตัวหรือสัมภาระที่มากับนักท่องเที่ยวในแต่ละวันเป็น
จ านวนมาก อีกท้ังสถานที่ในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน ท่าเรือ ไปรษณีย์ และด่านพรมแดนซึ่งเป็น
การท างานที่อาจไม่ได้อยู่กับที่ และยังท าให้มีความหลากหลายในเรื่องพิกัดฯ จึงมีความจ าเป็นในการ
ใช้งานระบบค้นหาพิกัดฯ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวสามารถค้นหาได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ 

                                                       
                                                    กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 

• อายุ 

• ต าแหน่งหน้าท่ี 

• ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

• ระดับการศึกษาสูงสุด 
ปัจจัยเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น HS Check 

• ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

• ความคาดหวังในความพยายาม 

• อิทธิพลทางสังคม 

• สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน 
 

การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล
แอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัด
อัตราภาษีศุลกากร 
(Application  
HS Check) เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี กับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทาง  

ในการแก้ไขปัญหาที่ท าให้การใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น มีจ านวนผู้ใช้บริการ
น้อย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นสิ ่งที ่นักวิชาการหลายท่านมีงานวิจัยและถูกพูดถึง 
อยู ่บ่อยครั ้ง ซึ ่งถูกพูดถึงในแง่ของผลการปฏิบัติงาน ดังนั ้นทั ้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถือได้ว่ามีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้มีนักวิชาการให้
ความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้ 

จากการศึกษาวิจัยของ พิชัย เสงียมจิต (2542) เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยใช้ทรัพยากรน้อยสุด กล่าวคือ การน าวิธีการที่
ก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายด้านประสิทธิผลหรือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้สูงสุด  
  จากการศึกษาวิจัยของ สมใจ ลักษณะ (2544) เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของตัวบุคคล หมายถึงการปฏิบัติงานให้เสร็จ โดยสูญเสียเวลาและพลังงานน้อยที่สุด ได้แก่การ
ปฏิบัติงานได้เร็วและได้งานที่ดี ใช้กลวิธีหรือเทคนิค เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานที่จะ
สร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน 
และเวลาน้อยท่ีสุด  

ดังนั้นประสิทธิภาพขององค์กร คือการที่องค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่
ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่างๆรวมถึงก าลังคนอย่างคุ ้มค่า มีการสูญเปล่าน้อยที ่สุด  
มีลักษณะการด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และก าลังคน 
องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีท าให้เกิดวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการด าเนินงาน  

นอกจากนี้ นายสมเกียรติแก้วหอม ได้เสนอว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละคนจะ
ถูกก าหนดโดย 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Individual attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
      1.1 ค ุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  (Demographic characteristics) เป็น
ลักษณะที่เก่ียวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
      1.2 คุณลักษณะที ่เก ี ่ยวกับความรู ้ความสามารถ  (Competence characteristics) 
ต าแหน่งหน้าที่ ความถนัด และความช านาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา
อบรม และสั่งสมประสบการณ์การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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      1.3 คุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา (Psychological characteristics) ได้แก่ ทัศนคติ
ค่านิยมการรับในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 
 2. ระดับความพยายามในการปฏิบัติงาน (Work effort) จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ความต้องการแรงผลักดันอารมณ์ ความสนใจ ความตั้งใจ  
 3. แรงสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน (Organization support) ได้แก่ค่าตอบแทน  
ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร  

 ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified theory of acceptance 
and use of technology หรือ UTAUT) 

ทฤษฎีนี้ถูกน าเสนอโดย Venkatesh ซึ่งเกิดจากการพัฒนาแนวคิด และน ามาสังเคราะห์ 
ในส่วนที ่มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ในด้านการศึกษาวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับด้าน  
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี โดยทฤษฎีได้ถูกน ามารวบรวมและกลั่นกรอง ซึ่งทั้ง 8 ทฤษฎี  
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (Theory of Reasoned Action : TRA)  
2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)  
3. โมเดลการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance Model : TAM)  
4. โมเดลการใช้ประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of Personal Computer 

Utilization : MPCU)  
5. ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory : DOI)   
6. โมเดลทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivational Model : MM) 
7. ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory : SCT)  
8. ทฤษฎีผสมผสานระหว่างทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผน (TPB)  
โดยหลักการเบื้องต้นในทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมุ่งศึกษาพฤติกรรม

การใช้ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวก ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ (Use Behavior) โดยมีตัวแปร
เสริมหรือตัวแปรผันแปร ที่มีผลกระทบ เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์  
 ความหมายของทฤษฎีรวมการยอมรับเทคโนโลยี คือการศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที่มีระดับ
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี จากการศึกษาวิจัยของ  
สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) โดยสามารถจ าแนกกลุ่มปัจจัยได้ 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  



เสฐียรพงษ์ พวงไพโรจน ์
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1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) การที ่ผ ู ้ใช ้งานรู ้ส ึกว่า
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้นั้นสามารถลด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิาน 
การรับรู้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานได้
จะท าให้ผู้ใช้งานเต็มใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) ระดับการรับรู ้ในความง่าย 
ของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  การปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายสะดวกไม่
ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้งาน  

3. อิทธิพลทางสังคม (Social influence) อิทธิพลของ บุคคลใกล้ชิดต่อการใช้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คนในครอบครัวเพื่อน และชุมชน นอกจากนี้อิทธิพลทางสังคมยังหมายถึง
อ านาจของหัวหน้างาน หรือเพื ่อนร่วมงานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกพฤติกรรมของผู ้ใช้งาน
เทคโนโลยีการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่ากลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อบุคคลได้ให้ความคาดหวัง หรือเชื่อ
ว่าบุคคลควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น  

 
 4. สภาพสิ ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating conditions) ความพร้อม 

ขององค์การและทรัพยากรทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบซอฟต์แวร์เทคโนโลยีดิจิทัล ความ
ปลอดภัย ความเหมาะสม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่องค์การได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนการใช้งานของ
ระบบเป้าหมาย ปัจจัยทางด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อของผู้ใช้งานเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ และส่งผลกระทบต่อความตั้งใจที่ จะใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัล และยังเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยี นอกจากนี้ยัง
พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งแวดล้อม และสถานที่ (Facilities) มีความส าคัญต่อการยอมรับและ
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นหากภาครัฐมีความประสงค์ท่ีจะส่งเสริมพัฒนาการ 
 ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผังสาเหตุและเหตุผล เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขว้างในชื่อ แผนผังก้างปลา (Fish Bone 
Diagram) มาจากลักษณะที ่คล้ายกับก้างปลาที ่เหลือแต่ก้าง นักว ิจ ัย หรือผู ้ท ี ่อยู ่ในแวดวง  
ของการศึกษาค้นคว้าอาจรู้จักในชื่อของแผนผังอชิกาว่า ( Ishikawa Diagram) โดยต้นก าเนิดมาจาก 
การพัฒนาในครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว 
โดยส านักมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี ่ป ุ ่น ( Japanese Industrial Standard : JIS) ได้นิยาม
ความหมายของผังก้างปลา คือ แผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ 
สาเหตุที่เป็นไปไดท้ี่จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา  
 ผังแสดงเหตุและผล คือ เป็นผังที่แสดงให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ใด ๆ รวมถึงคุณลักษณะ
โดยรวมของปัญหา กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นโดยแยกย่อยออกได้เป็นประเด็น ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
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หรือกลุ่มของปัญหา โดยแผนผังก้างปลาจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (วันรัตน์ 
จันทกิจ,  2549) 

1. ปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วนหัวของปลา 
2. สาเหตุ (Causes) โดยจะสามารถแบ่งย่อย ๆ ออกได้อีกเป็น 

2.1 ปัจจัย (Factors) หรือสาเหตุหลักท่ีจะส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา) 
2.2 สาเหตุรอง สาเหตุย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (fishbone diagram) คือการใส่ชื่อของปัญหาที่ต้องการ
วิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง 
จากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3 - 6 หัวข้อ โดยลากเป็นเส้นก้างปลา 
(sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหานั้น
ขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบย่อย
ลงไปอีก เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะท าให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะ
เป็นสาเหตุ 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 Albert Humphrey คือนักวิจัยและผู้ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้คิดทฤษฎีโดยเป็นการ
วิเคราะห์ในระดับขององค์กร หรือจะเป็นการวิเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจงไปยังสิ่ง SWOT เป็นตัวย่อ
ของข้อความที่มีความหมาย ดังนี้ 

- Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

- Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

- Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ 

- Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงาน 
 หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แ ก่
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และวิเคราะห์
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โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ทั้งสิ ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน ก.พ., 2560)  ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 
มิต ิได้แก่  

1. การใช้ (Use) 
2. เข้าใจ (Understand) 
3. การสร้าง (create) 
4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐาน
ที่จะเป็นตัวช่วยส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการร่วมมือกับผู้อื่นใน
ลักษณะ ท าน้อย ได้มาก (Work less but get more impact) และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า 
(Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้
ได้รับโอกาสการปฏิบัติงานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn and Growth) ในด้าน
ประโยชน์ของการมีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดย
สามารถท าให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ค าอธิบายเกี่ยวกับกรมศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร 
 กรมศุลกากรเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2417 โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เดิมถูกตั้งชื่อว่า "หอรัษฎากรพิพัฒน์" มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขา
เข้าและขาออกเป็นรายได้ของรัฐ นอกจากนี้ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน า
สินค้าเข้าและ ส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดย
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บอากรต่อกระทรวง การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและการส่งออก และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน 



การศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลว ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานในด่านศุลกากร : กรณีศึกษาด่าน
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 ปัจจุบัน กรมศุลกากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ 
ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต แทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส าหรับ
การน าเข้าและส่งออก โดยภาษีศุลกากร (Custom tariff) เป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผลัก
ภาระไปให้ผู้บริโภคได้ การเก็บภาษีศุลกากรจากของที่น าเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่า
โดยทางอากาศ ทางน ้า หรือทางบกก็ตาม โดยใช้ค าว่าอากรแทนค าว่าภาษี  อันได้แก่อากรขาออก 
หมายถึงการเก็บภาษีจากสิ่งของที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร อากรขาเข้าหมายถึงภาษีที่เก็บจาก
สิ่งของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ภาษีศุลกากรถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่
น ามาใช้พัฒนาประเทศ ประกอบกับเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมภายใน (Protection tariff) การเก็บ
อากรขาเข้าจะท าให้สินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร มีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ  
นอกจากนี้ยังเก็บภาษีเพื่อควบคุมหรือส่งเสริมการบริโภคจากการเก็บอากรสินค้าขาเข้าที่เป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือยในอัตราสูง ท าให้ต้นทุนสินค้าสูงเพื่อการควบคุมการบริโภคของประชาชนให้น้อยลง ในทาง
ตรงข้ามอาจส่งเสริมการบริโภคโดยการงด หรือลดการเก็บอากรขาเข้าสินค้าที่เป็นประโยชน์ทางดา้น
การศึกษา กีฬา การเกษตรกรรม หรือยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้าในราชอาณาจักรเพื่อ
การผลิต ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 กฎหมายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530  ได้จัดแบ่งสินค้าเป็น 21 หมวด  
97 ตอน ได ้ก  าหนดอัตราภาษีศ ุลกากรในแต่ละส ินค้าไว ้แตกต่างกัน ตามแต่ละหมวดตอน   
เช่น หมวดที่ 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ หมวดที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช หมวดที่ 3 ไขมันน ้ามันที่
ได้จากพืช และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมัน โดยอัตราศุลกากร หมายถึง ส่วนที่ก าหนดว่าสินค้าประเภทใด
ต้องช าระอากรในอัตราใดซึ่งในการเก็บอากรมี 2 แบบคือ single rates หมายถึง เก็บอัตราเดียวกัน 
ทั่วโลก กับ multiple rate หมายถึง เก็บหลายอัตรา ส าหรับแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน การเก็บ
ภาษีจากประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ GATT (General agreement on tariffs and trade) จะเก็บตาม
ข ้อตกลงของ GATT ป ัจจ ุบ ันได ้ยกฐานะเป ็นองค ์กรการค ้าโลกหร ือ WTO (World trade 
Organization)  
 Harmonized System (HS CODE)  หรือ พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  เป็นระบบการ
จ าแนกประเภทสินค้า เพ่ือใช้แทนความหมายของสินค้าในแต่ละประเภท และใช้ในการตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีน าเข้าส่งออกระหว่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าท่ีหลากหลาย และมีชื่อเรียก
ที่แตกต่างกัน เพื่อก าหนดให้เข้าใจตรงกันเป็นระดับสากลที่เกี่ยวกับประเภทและชนิดสินค้านั้น จึง
จ าเป็นที่จะต้องใช้การระบุสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ที่สากลยอมรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ใน
เว็บไซต์ในช่องบริการระบบสืบค้นฐานข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database) โดยจะเป็น
การค้นหาจากตัวเลขทั้งหมด 11 หลัก โดย 6 หลัก แรกจะเป็นเลขที่ก าหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากร
โลก (World Customs Organization : WCO) 2 หลักถัดมาจะเป็นการแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน 



เสฐียรพงษ์ พวงไพโรจน ์

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

705 

(CEPT Code) ส่วนเลข 3 หลักหลังนั้นจะเป็นรหัสสถิติท่ีก าหนดโดยแต่ละประเทศนั่นเอง ตัวอย่างเช่น 
6403.12.00 (รองเท้าสกี) 6209.20.30 (เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอน) 

 

5. ระเบียบหรือวิธีการท าวิจัยหรือการศึกษา 
 1. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประจ าด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
ผู้ใช้โปรแกรมค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรอยู่เป็นประจ า 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วิธ ีการศึกษาค้นคว้าในประเด็นการศึกษาครั ้งนี ้  เป็นการศึกษาในลักษณะการวิจัย  
เชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) เป็นการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพประกอบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือใน
การศึกษานี้เป็นแบบสอบถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริหารและผู้ที่
ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพื่อสรุปประเด็นเป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภมูิ
มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงผสมผสาน ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  โดยน าค าสัมภาษณ์และค าตอบจากผู ้ให้

สัมภาษณ์มาเปรียบเทียบความเหมือนของแต่ละบุคคลจัดล าดับความส าคัญและ
คุณลักษณะของข้อมูลโดยจัดท าเป็นตารางแสดงข้อมูลและการอธิบาย 

2. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล  
ทางเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะทราบถึง
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 

3. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ด้านการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลแอพพลิเคชั่นค้นหา
พิกัดอัตราภาษีศุลกากร (HS Check) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
น าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น 
ข้อมูลเชิงผสมผสานที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์  และข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 
จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลและแสดงผ่านแผนผังก้างปลา เพื่อให้สามารถ
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มองเห็นสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท าให้การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือ
จุดบกพร่องของแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัด (HS Check)  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยกลุ ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด 30 คน โดยแบ่งสัดส่วนในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นค าถามปลายปิด (Close ended Question) คือ อายุ ต าแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และระดับการศึกษาสูงสุด 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ด้านการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร (HS Check) เป็นค าถามปลายเปิด (Open ended Question)  

 
6. ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลทั้ง กลุ่มผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท า
ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกั ด
อัตรา HS Check โดยผู้วิจัยได้รับข้อมูลส าคัญ ดังนี้  
 ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  
 จากการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ ในด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่เป็นค าถามปลายปิด 
เพื่อให้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่าผู้ตอบสัมภาษณ์ มีลักษณะเฉพาะบุคคลเป็นอย่างไร จากทฤษฎีและ
แนวคิดที่ว่าด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสอดคล้องกับการยอมรับเทคโนโลยี และความ
ช านาญ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อการที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยประกอบไปด้วยคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 12 คน รองลงมา
มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 7 คน อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 6 คน และอายุ
ระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 5 คน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ที่มีอายุระหว่าง 31- 40 
ปี เป็นกลุ่มที่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด อีกทั้งทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีการให้ความสนใจ และมี
ความรู้สึกอยากทดลองใช้งานนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ  

2. ด้านต าแหน่งหน้าที่ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการ
ศุลกากร จ านวน 10 คน รองลงมาเป็นต าแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร จ านวน 7 คน 
ต าแหน่งพนักงานลูกจ้าง จ านวน 6 คน ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 4 คน ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส่วน 2 คน และต าแหน่งนายด่าน 1 คน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร เป็นกลุ่มที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นพิกัดฯ 
อยู่เสมอ ท าให้มีความช านาญและความเข้าใจในด้านพิกัดฯ เมื่อได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น
จะพบว่ามีความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ดีกว่ากลุ่มอื่น  อีก



เสฐียรพงษ์ พวงไพโรจน ์
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ทั้งต าแหน่งหน้าที่ยังเกี่ยวข้องกับทัศนคติในการให้ความส าคัญกับแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัด
ฯ เพราะบางต าแหน่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ อาจไม่เกิดแรงกระตุ้นในการใชง้าน
เท่ากับกลุ่มที่มีลักษณะการท างานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีที่จะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

3. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์  
1- 5 ปี จ านวน 13 คน รองลงมามีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 8 คน  
มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 11 - 20 ปี จ านวน 5 คน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
21- 40 ปี จ  านวน 4 คน ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ส ่วนใหญ่ม ีประสบการณ์ 1- 5 ปี  
เป็นกลุ่มที่ยังขาดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแต่เป็นกลุ่มที่ประกอบไป
ด้วยคนอายุในวัยที่พร้อมจะเรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย  
ในการปฏิบัติงานได้ดีกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ ซึ่งอาจมีช่วงอายุที่มากกว่าและคุ้นชินกับ
การใช ้ระบบงานในร ูปแบบดั ้งเด ิมท ี ่ค ุ ้นเคย และขาดทักษะในด้านเทคโนโลยี  
ท าให้ยากต่อการเริ ่มต้นใช้งาน แต่กลุ่มที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ ้นไป  
อาจขาดความเชี่ยวชาญในด้านการท าปฏิบัติงานที่มีการสืบค้นพิกัดฯ ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เช่นกัน ท าให้ระหว่างการใช้งานอยู่อาจพบปัญหา เช่น 
ค้นหาพิกัดฯ แล้วไม่พบหรือพิกัดฯ ที่ค้นพบอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

4. ด้านการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ านวน 24 คน รองลงมามีการศึกษาสูงสุดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จ านวน 6 คน โดยผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่ามีคุณลักษณะที่ส่งผลในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ความเข้าใจ  
การเรียนรู้ การปรับตัวในการใช้งาน ได้ดีกว่ากลุ่มที่มีการศึกษารองลงมาได้อย่างชัดเจน  

 5.   ด้านการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
 จากการสัมภาษณ์ในส่วนของการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบถึง
ทัศนคติ ผลตอบรับ ข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์จากการใช้งานแอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดอัตรา
ศุลกากร HS Check ของกรมศุลกากร ประกอบด้วยด้านการยอมรับที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

ข้อมูลคุณลักษณะ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 12 40 

ต าแหน่ง นักวิชาการศุลกากร  10 33.3 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 1- 5 ปี 13 43.3 

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 24 80 
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1.1. พิกัดฯ ไม่ครบถ้วน และมีความคลาดเคลื่อนในการสืบค้นพิกัดฯ  
จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “หลังจาก
ทดลองใช ้แอพพลิเคช ั ่น ค ิดว ่าแอพพลิเคช ั ่นย ัง ไม ่ตอบโจทย์ก ับการค้นหาพิกัดฯ  
จากการสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรจากแอพพลิเคชั่น HS Check พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความถูกต้องน้อยมาก เนื่องจากฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่นไม่ได้รับการอัพเดตข้อมูล 
บางพิกัดฯ ที ่ต ้องการค้นหายังไม่ม ีการอัพเดทแก้ไขข้อมูล เช ่น พิ กัดของรถยนต์ 
และส่วนประกอบของรถยนต์ที ่มีการแก้ไขอัตราอากรไปแล้ว แต่ในตัวแอพพลิเคชั่น 
ยังไม่ปรับปรุง หรือบางพิกัดฯ ที่ค้นหาขึ้นมาแล้วไม่พบมีขาดหายไปท าให้การจะเอาไปใช้
งานจริงอาจท าให้เกิดปัญหาได้” ส่วนความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ว่า  ข้อมูลพิกัดฯ ไม่ครบถ้วนและ
มีความคลาดเคลื ่อนในการแสดงพิก ัดฯ ซ ึ ่งไม ่ตรงกับส ินค้าที ่ค ้นหาส่งผลกระทบ 
ถึงการตีความพิกัดฯ สินค้าท าให้เกิดการเก็บอากรที่ไม่ถูกต้อง 

1.2. ไม่มีการปรับปรุงข้อผิดพลาด ขาดการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “จากการ
ทดลองการสืบค้นข้อมูลโดยใช้แอพพลิเคชั ่น HS Check พบว่าข้อมูลที ่ได้รับค่อนข้าง 
ไม่ถูกต้อง คิดว่าอาจเกิดจากการที่แอพพลิเคชั่นไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ
การอัพเดตข้อมูล” ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่า 
แอพพลิเคชั่นไม่มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ ้นในการใช้งานแอพพลิเคชั ่น พบปัญหาระหว่างที ่ท าการใช้งานแอพพลิเคชั ่นอยู่
บ่อยครั้ง เช่น การที่แอพพลิเคชั่นปิดตัวลงเองขณะใช้งาน ปัญหาแอพพลิเคชั่นค้างที่หน้าจอ
หลัก การกดลิงค์เพ่ือเรียกดูข้อมูลอ้างอิงพิกัดฯ เช่น ข้อมูลค าวินิจฉัยอุททรณ์ ซึ่งไม่สามารถ
เปิดขึ้นได้ 

1.3. เลือกใช้งานผ่านเว็บไซต์ซึ ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะว่ามีข้อมูลที ่ถูกต้องแม่ นย า  
และพบปัญหาในการใช้งานน้อยกว่า จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญ
จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “คิดว่าจะเลือกการใช้งานผ่านเว็บไซต์มากกว่า ความเห็น
ส่วนตัวคิดว่าการสืบค้นฐานข้อมูลอัตราอากร ( Integrated Tariff Database) ผ่านเว็บไซต์ 
มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นย ากว่า นอกจากนี้การสืบค้น
ผ่านเว็บไซต์ไม่เพียงแต่จะสามารถค้นแต่เฉพาะประเภทพิกัดเท่านั้น แต่ยังปรากฎข้อมูล
เกี่ยวกับอัตราอากร ประกาศกรมศุลกากร และประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ที่สะดวกต่อการใช้งานครอบคลุมทุกด้าน” ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่าเลือกที ่จะใช้งานในการสืบค้นพิกัดฯ ผ่านเว็บไซต์ซ ึ ่งมี
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ประสิทธิภาพมากกว่า เพราะมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า และพบปัญหาในการใช้งานน้อยกว่า 
มีความเสถียรมากกว่า 

 

2. ด้านความคาดหวังในความพยายาม สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
2.1. ส่วนหน้าต่างผู้ใช้งาน (User Interface) ยังขาดความสวยงาม ไม่ดึงดูดผู้ใช้งาน 

จากการท าการส ัมภาษณ์ได ้ร ับความคิดเห็นที ่ส  าค ัญจากผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า  
“ในแง่ของการเข้าใช้งานนั้น แอพพลิเคชั่นออกแบบมามีรูปแบบหน้าต่างการใช้งานต่าง ๆ 
ค่อนข้างที่จะยังพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที ่ควร ดูไม่เหมาะสมและไม่มีความสวยงาม ไม่ดึงดูด  
ให ้ใช ้งาน” ส ่วนความคิดเห ็นของผ ู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ส ่วนใหญ่ ได ้ให ้ความเห็น 
ว่าส่วนหน้าต่างผู ้ใช้งาน (User Interface) ขาดความสวยงามยังมีความไม่เหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานเพราะเป็นหน้าต่างผู้ใช้งานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาส าหรับสมาร์ทโฟน
โดยตรง จึงท าให้การใช้งานยังมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง เช่น เมนูการใช้งานบางปุ่มยังไม่ชัดเจน 
กรณีปุ่มค าสั่งเล็กเกินไป หรือใหญ่มากเกินไป มีลักษณะคล้ายกับเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 
Application) ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลเพื่อลดทรัพยากรในการประมวลผลของสมาร์ทโฟน 
จึงท าให้แอพพลิเคชั่นไม่สะดวกต่อการใช้งาน และปัญหาหน้าต่างการใช้งานไม่พอดีกับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในบางรุ่นที่พบปัญหา 

2.2. รูปแบบการใช้งานโดยรวมยังดูซับซ้อน ยากต่อการท าความเข้าใจ 

จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “โดยรวม
แล้วการทดลองใช้งานจริงยังยากต่อการท าความเข้าใจ เพราะค าสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ยังไม่ชดัเจน 
เวลาที ่ต ้องการใช้ค  าสั ่ง หรือค้นหาพิกัดฯ ยังซับซ้อนและหาข้อมูลที ่ต ้องใช ้อ้างอิง  
ไม่พบ ควรจะพัฒนาให้ค าสั่งในการค้นหาหรือค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น ให้

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

- พิกัดฯ ไม่ครบถ้วน และมีความคลาดเคลื่อนในการ

สืบค้นพิกัดฯ 

27 

 

25 

 

28 

90 

 

83.3 

 

93.3 

- ไม่มีการปรับปรุงข้อผิดพลาด ขาดการอัพเดทข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน 

- เลือกใช้งานผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า 

เพราะว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า และพบปัญหาในการ

ใช้งานน้อยกว่า 
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สะดวกต่อการปฏิบัติงานจริง” ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้ให้
ความเห็นว่าส่วนหน้าต่างผู้ใช้งาน (User Interface) ยังมีความซับซ้อน ยากต่อการท าความ
เข้าใจ บางครั้งการกดเพ่ือเรียกดูข้อมูลอ้างอิง หรือการสืบค้นพิกัดฯ ยังเกิดความสับสน จาก
การที่ค าสั่งต่าง ๆ ถูกแสดงหรือรวมหมวดหมู่ไว้อย่างไม่ชัดเจนและเป็นระเบียบ จึงท าให้
รปูแบบการใช้งานโดยรวมยังดูซับซ้อน และบางฟังก์ชั่นการปฏิบัติงานยังมีความยากล าบาก
ในการใช้ปฏิบัติงานจริง เช่น ค าสั่งให้สืบค้นพิกัดฯ โดย AI จากรูปภาพที่ปฏิบัติงานได้ไม่
สมบูรณ์ 

 
 

3. ด้านอิทธิพลทางสังคม สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

3.1. ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นจากหน่วยงานส่วนกลาง 

จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “ไม่เคย
ได้รับการประชาสัมพันธ์ และแนะน าการใช้งานอย่างเป็นทางการ” ส่วนความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
แอพพลิเคชั่นให้เป็นที่รู้จัก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีแอพพลิเคชั่นนี้จึงไม่มีการบอก
ต่อแบบลักษณะปากต่อปาก (Viral Marketing)  ไม่มีการเชิญชวนให้ใช้งานจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง ซึ่งมีบางท่านที่ได้รับการประชาสัมพันธ์แต่เป็นรูปแบบของหนังสือเวียน ซึ่งอาจไม่
ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน 

3.2. เคยได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก แต่ไม่ได้รู้สึกสนใจ 
จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “เคยได้รับ
จากวิทยากรผู้อบรมในช่วงการอบรมข้าราชการใหม่ หรือจากเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ได้รับ
ค าแนะน าท่ีเชิญชวนว่าแอพพลิเคชั่นนี้ดีน่าใช้งานและมีประโยชน์ เลยไม่มีแรงจูงใจมากพอที่
อยากจะใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการปฏิบัติงาน” ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่าโดยส่วนใหญ่อาจเคยได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก แต่

ด้านความคาดหวังในความพยายาม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

- ส่วนหน้าต่างผู้ใช้งาน (User Interface) ยังขาดความ

สวยงาม ไม่ดึงดูดผู้ใช้งาน 

- รูปแบบการใช้งานโดยรวมยังดูซับซ้อน ยากต่อการท า

ความเข้าใจ  

18 

 

23 

60 

 

76.6 
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ไม่ได้รู้สึกสนใจ ขาดแรงจูงใจในการใช้งาน อีกทั้งเว็บไซต์ระบบสืบค้นข้อมูลพิกัดฯ สามารถ
ใช้งานได้ดีกว่าแอพพลิเคชั่นจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น 

 

4. ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
4.1. ขาดคู่มือแนะน าการใช้งาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าได้ 

จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “ไม่เคย
ได้รับการประชาสัมพันธ์ หรือค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญหรือจากคู่มือค าแนะน าในการใช้
งาน” ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่าแอพพลิเคชั่น 
HS Check ยังขาดคู่มือการให้ค าแนะน าในการใช้งาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ค าปรึกษา
แนะน าได้ ท าให้การใช้งานไม่ถูกต้อง ท าให้ผู ้ใช้งานต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง หาก
ผู้ใช้งานมีทักษะความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เพียงพอ อาจท าให้ยากต่อการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้การแก้ปัญหาการใช้งานในเบื้องต้นยังขาดช่องทางในการ
สอบถามปัญหา การแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นผ่าน Call Center 

4.2. โทรศัพท์ Smartphone ในรุ ่นที ่ ไม ่สามารถอัพเดท Software หรือโทรศัพท์ร ุ ่นเก่า  
พบปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือโทรศัพท์บางรุ่นที่แอพพลิเคชั่นไม่ได้ออกแบบมา
อย่างเหมาะสม ให้รองรับกับระบบปฏิบัติการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

 

ด้านอิทธิพลทางสังคม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

- ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น

จากหน่วยงานส่วนกลาง 

- เคยได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก แต่ไม่ได้

รู้สึกสนใจ 

26 

 

17 

86.6 

 

56.6 
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จากการท าการสัมภาษณ์ได้รับความคิดเห็นที่ส าคัญจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ว่า “มีอุปสรรค
ต่อการใช้งาน เนื ่องจากแอพลิ้งไปที ่เว็บไซต์ รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าคิดว่าคุณภาพ
โทรศัพท์มีผลต่อคุณภาพของความชัดเจนรูปถ่าย (ค าสั่งการค้นหาพิกัดฯ ด้วยระบบ AI หรือ
ระบบปัญญาประดิษฐ์)” ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็น
ว่าพบปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางรุ่นที่ไม่สามารถอัพเดท
ซอฟต์แวร์หรือโทรศัพท์รุ่นเก่า ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือแอพพลิเคชั่น
ปิดการท างานเอง 

 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีก้างปลาหรือแผนผังแสดงเหตุและผล น ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นภาพรวมของปัญหาหลัก และปัญหารองได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

  

ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

- ขาดคู่มือแนะน าการใช้งาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้

ค าปรึกษาแนะน าได้ 

- โทรศัพท์ Smartphone ในรุ่นที่ไม่สามารถอัพเดท 

Software หรือโทรศัพท์รุ่นเก่า พบปัญหาในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น หรือโทรศัพท์บางรุ่นที่แอพพลิเคชั่นไม่ได้

ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ให้รองรับกับ

ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

 

30 

 

 

16 

 

 

100 

 

 

53.3 
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7. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
1. Strengths จุดแข็ง: แอพพลิเคชั่น HS Check สามารถปฏิบัติงานบนสมาร์ทโฟน จึงสามารถ

ปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวกสบายและตอบโจทย์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จ าเป็นต้องมีความคล่องตัว ซึ่งต้องมีการสืบค้นพิกัดฯ ได้ตลอดเวลา 

2. Weaknesses จุดอ่อน: แอพพลิเคชั่นยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุงอัพเดท
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อีกทั้งมีความคลาดเคลื่อนในการสืบค้นพิกัดฯ หน้าต่างผู้ใช้งานยัง
มีความซับซ้อนยากต่อการใช้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและขาดความสวยงาม  
นอกจากนี้ยังขาดคู่มือแนะน าในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

3. Opportunities โอกาส: สามารถพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่น ให้มีฟังก์ชั ่นการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างหลากหลาย และสามารถช่วยลดเวลา พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร จ านวนผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนมีจ านวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
พร ้อมก ับในย ุคท ี ่ โลกแห ่งอ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ีม ีความก ้าวหน ้าอย ่างรวดเร็ว  
ท าให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น 

4. Threats อุปสรรค: สินค้ามีความหลากหลายมากข้ึนเนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ ซึ่งท าให้การตีความพิกัดฯ มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี
จึงจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้  

 

8. สรุปผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ท าให้ทราบถึง
ปัญหา และข้อบกพร่องของแอพพลิเคชั่น HS Check ซึ่งไม่ได้รับความสนใจในการเลือกใช้บริการผ่าน
ช่องทางนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าด้านปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการใช้
งานแอพพลิเคชั่นได้มีประสิทธิภาพ โดยรองลงมาจาก กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีซึ่งใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่บ่อยครั้ง มากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ด้าน
ต าแหน่งหน้าที่พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ซึ่ง
มีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการสืบค้นพิกัดฯ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ต้องพบ
เจอกับลักษณะงานสืบค้นพิกัดฯ มากกว่าต าแหน่งงานอ่ืน ๆ จึงมีทักษะการใช้งาน ความเข้าใจใน
แอพพลิเคชั่นได้มากกว่ากลุ่มต าแหน่งงานอื่น ๆ ด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล จากประสบการณ์ที ่เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลมีนั ้น อาจมีความเกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในลักษณะการท างานที่ต้องมีการสืบค้นพิกัดฯ ประสบการณ์ที่มีจะช่วยให้การใช้งาน
แอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการศึกษาสูงสุดผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ



การศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลว ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานในด่านศุลกากร : กรณีศึกษาด่าน

ศุลกากรประจวบคีรีขันธ ์
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีทักษะในการใช้งานแอพพลิเคชั่น และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ได้ดีกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า ผู ้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีการตอบสนองต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี โดยในด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ แอพพลิเคชั่นไม่สามารถเพ่ิมผลเชิงบวกของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ ไม่เพ่ิมคุณค่าหรือ
สามารถใหส้ิ่งที่เหนือกว่าการท างานในรูปแบบเดิมได้ ด้านความคาดหวังในความพยายาม ระดับความ
เชื่อของบุคคลว่าการใช้งานเทคโนโลยียังคงต้องใช้ความพยายามสูงในการใช้งาน และผู้ใช้งานรับรู้ได้
ถึงการใช้ระบบที่ท าให้เข้าใจว่ายากต่อการใช้งาน ด้านอิทธิพลทางสังคม การเข้าใจของแต่ละบุคคลถึง
ความส าคัญที่จะเชื่อว่าควรใช้แอพพลิเคชั่น ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ต ่า และด้านสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ระดับความเชื่อของบุคคลต่อการอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีที่มีอยู่ การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ขององค์กร มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการใช้ระบบที่อยู่ใน
ระดับต ่า  
 

9. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาค้นคว้า เรื ่อง การศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลว ของการประยุกต์  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานในด่านศุลกากร : กรณีศึกษาด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  
ครั ้งนี ้ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลด้านอายุ กับด้านการศึกษาสูงสุด 
พบว่ากลุ ่มที ่มีอายุที ่แตกต่างกันมีผลกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแตกต่างกัน โดยช่วงอายุตั ้งแต่ 21 – 40 ปี มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้งานมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ด้านการศึกษาสูงสุดผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีทักษะในการใช้งานแอพพลิเคชั่น และการยอมรับและน าเทคโนโลยีมา
ใช้ ได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อโศกทิพย์ คล่องแคล่ว (2552) ที่พบว่าช่วงอายุ 
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความถี่ในการใช้งาน ทักษะในการใช้งานที่ดี รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน  
 อีกทั ้ง คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลด้านต าแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์การท างาน  
พบว่า ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร เป็นต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการสืบค้นพิกัด
ฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ต้องพบเจอกับการสืบค้นพิกัดฯ มากกว่า
ต าแหน่งงานอื่น ๆ ซึ่งมีการสะสมประสบการณ์ในการท างานจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านการสืบค้น
พิกัดฯ จึงมีทักษะการใช้งาน ความเข้าใจในแอพพลิเคชั่นได้มากกว่ากลุ่มต าแหน่งงานอื่น ๆ สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ สุมิตา สุขสุวรรณ (2560) ที่พบว่าต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีความ
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความช านาญในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับประสบการณ์มี
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างาน สรุปได้ว่าต าแหน่งหน้าที่ กับประสบการณ์มีผลเชิง
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บวกในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานเข้ากับเทคโนโลยีที่ใช้การปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น  
 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าการยอมร ับการใช้เทคโนโลยีส ่งผลต่อความตั ้ งใจ  
ในการใช้งานระบบการสืบค้นพิกัดฯ HS Check ซึ่งผู้ใช้งานมีการรับรู้ที่ว่าแอพพลิเคชั่น HS Check  
ยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัจจัย ทั้ง 4 ด้านตามทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(Unified theory of acceptance and use of technology หร ือ UTAUT)  ท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) โดยน าแบบจ าลองการผนวก
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) มาท าการวิเคราะห์ โดยผลการวิจัยพบว่า  
ความคาดหวังจาก ปัจจ ัยทั ้ง 4 ด ้านมีความสัมพันธ ์ในทิศทางเด ียวก ันกับความต ั ้ งใจใช้  
อย่างมีนัยส าคัญ อีกทั ้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธีกานต์ สุขโกมล (2561) พบว่า ปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของการใช้ระบบ ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
คุณภาพของระบบ 4 ด้าน ความน่าเชื ่อถือระบบ รูปแบบของระบบ การตอบสนองของระบบ  
และความรวดเร็วของระบบ และปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 3 ด้านได้แก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมลู ความถูกต้องของข้อมูล และความทันเวลาของข้อมูล  
 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 แนวทางการแก้ไขปัญหา เริ่มจากการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ว่าแอพพลิเคชั่นสามารถ
ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างไรตามสโลแกนที่ว่า “ค้นง่าย สบายทุกที่ สะดวกดี ทุกเวลา” พร้อมกับการ
แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการสืบค้นพิกัดฯ ด้วยการน าระบบฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ที่ได้
มาตรฐาน มีความถูกต้องแม่นย ามาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงรูปแบบหน้าต่างผู้ใช้งาน (User Interface) 
ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน สร้างทีมงานดูแลและพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเมื่อ
มีผลตอบรับด้านลบ เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมฟังก์ชั่นค าสั่งในการใช้ ให้ครอบคลุม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น สร้าง
ความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเสนอระบบการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมของแอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นให้น่าใช้งานและสามารถปฏิบัติงานได้
รอบด้านมากยิ่งขึน้ประกอบด้วยระบบ ดังนี้ 

1. ระบบสอบถามข้อมูลใบขนสินค้า  
2. สอบถามข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
3. ระบบการแสดงใบขนสินค้าที่ได้ท าการตรวจปล่อยไปแล้ว 
4. สอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
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- ข้อมูลใบรับรอง,ใบอนุญาต ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน  
5. สอบถามข้อมูลระบบทะเบียน  

- ข้อมูลของผู้ประกอบการ 

- ผู้ด าเนินพิธีการ 

- ข้อมูลตัวแทนออกของ  
6. การดาวน์โหลดเอกสารใบขนสินค้าในรูปแบบไฟล์ PDF หรือการเรียกดูเอกสารทั้งที่ผ่านพิธี

การไปแล้ว และยังคงค้างอยู่ 
 ทั ้งหมดเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื ่อให ้แอพพลิเคช ั ่น HS Check  
เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวก 
พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานราชการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม เพราะเมื่อหน่วยงานมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลดีในการให้บริการทางศุลกากร 
ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการพลักดันทางด้านการค้า และเป็นการปกป้องเศรษฐกิจและสังคมในเวลา
เดียวกัน ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบแอพพลิเคชั่นยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อยอด และ
ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แอพพลิเคชั่นมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสังกัดด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น  
และเป็นการศึกษาเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู ้ที ่สนใจศึกษากลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน  
ที่แตกต่าง มีความหลากหลายมากขึ ้น หรือเป็นส่วนงานของกรมศุลกากรที ่มีจ  านวนบุคลากร  
อยู่เป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ระบบงานสืบค้นพิกัดฯ เช่น ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากกลุ่มบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรมีความแตกต่างกัน เช่น ด้านปัจจัย  
ส่วนบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจท าให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนที่แตกต่างกันไปด้วย 

2. การศึกษาเปรียบเทียบความส าเร็จ หรือความล้มเหลวด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เกี ่ยวข้อง 
กับ การสร ้างแอพพลิเคช ั ่นเพื ่อช ่วยในการปฏ ิบ ัต ิงาน ของหน่วยงานราชการอ ื ่น ๆ เช่น  
กรมสรรพสาม ิต กรมสรรพากร ท ี ่ เป ็นหน่วยงานในสังก ัดกระทรวงการคลังเช ่นเด ียวกัน  
หรือเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอื ่น ๆ เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการเปรียบเทียบ (Benchmark) 
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ข้อดี ข้อด้อย และเพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
  



เสฐียรพงษ์ พวงไพโรจน ์
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ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธภิาพการท างานเป็นทีมของบริษัท 

ประชาช่ืนอิมเมจจิ้งเซน็เตอร์ จ ากดั 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ซึ่งใช้แแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท 
ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน 180 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ    t - test  
แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple 
regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจ

จิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.10, S.D.=1.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (𝑥=̅4.20, S.D.=0.99) และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.87, S.D.=1.30) 
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (𝑥=̅4.01, S.D.=1.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านคุณภาพ

ของงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥=̅4.13, S.D.=1.09)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ด้านค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน  อยู ่ในระดับมาก (𝑥=̅3.87, S.D.=1.05) การเปรียบเทียบภาวะผู ้น าที ่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัดจ าแนกตามเพศ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเงินเดือนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน β = 0.172 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ประสิทธิภาพ, ท างานเป็นทีม 
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Leadership that Influences Efficiency Teamwork of  

Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. 

 
 

Sermsak Kong-on* 
 

Abstract 

 The purpose of this study Leadership that Influences Efficiency Teamwork of 
Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. This is Quantitative research, which uses 
questionnaires as a tool to collect data from the sample group is company employees. 
Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. of 180 person. The statistics used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis was 
tested using One-Way ANOVA t-test and Multiple regression Analysis. 
 The study result was found that Leadership that Influences Efficiency 
Teamwork of Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. Overall was at the high level 

(𝑥=̅4.10, S.D.=1.11) when considered each aspect specifically, Idealized Influence was 

at the high level (𝑥=̅4.20, S.D.=0.99) and the lowest average, Individualized 

Consideration was at the high level (𝑥=̅3.87, S.D.=1.30) The Efficiency Teamwork of 

Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. Overall was at the high level (𝑥̅=4.01, S.D.=1.14) 

when considered each aspect specifically, quality was at the high level (𝑥̅=4.13, 

S.D.=1.09) and the lowest average, Costs was at the high level (𝑥̅=3.87, S.D.=1.05) 
Comparison Leadership that Influences Efficiency Teamwork  
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of Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. by Sex, Experience and Salary Overall and 
each aspect was not significantly different at the 0.05 level. Analysis Leadership that 
Influences Efficiency Teamwork of Prachachuen Imaging Center Co., Ltd. found that 
inspiration motivation Influences the Efficiency Teamwork of Prachachuen Imaging 

Center Co., Ltd.  with predictive power in the same direction β = 0.172 
 
Keywords: leadership, efficiency, teamwork 
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1. บทน า  
 ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในยุคปัจจุบันนี้มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วตามยุคโลกาภิ
วัตน์หรือ ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดน โดยความเจริญก้าวหน้าที ่รวดเร็วนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ท าให้เกิดรูปแบบการท าธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดความ
มั ่งคั ่งหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในชั่วข้ามคืน  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคปัจจุบันเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่างๆ ในทุกภาคส่วนต้องเสริมสร้างศักยภาพ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที ่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวและ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั ้ง ซึ ่งส่งผลให้องค์การทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็พยายามปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการท างานเป็นทีมแทนที่จะมุ่งที่บุคคลเพียง คนเดียว 
เพราะการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องมีแนวทางหรือเทคนิคในการบริหาร
จัดการองค์การในการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยการบริหารจัดการระบบการท างานที่ดี โดยการค านึงถึงสภาพแวดล้อมการ
ท างาน โครงสร้างของหน่วยงาน นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร กิจกรรมการควบคุม 
และการติดตามและประเมินผลการท างานอยู่เสมอ อีกทั้งการท างานเป็นทีมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญเพื่อช่วยในการสร้างประสิทธิผลของการท างาน เพราะการร่วมมือร่วมใจกันถือเป็นการ
รวมพลังการท างานเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการท างานและต่อองค์การ (ภิญโญ มนูศิลป์, 2558 : 1) 
 การบริหารองค์การยุคใหม่ให้มีประสิทธิผลและประสบความส าเร็จ ผู ้บริหารต้องให้
ความส าคัญแก่การท างานเป็นทีม และต้องท าให้องค์การมีความรู้สึกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
หน้าที่ส าคัญของผู้บริหารยุคใหม่ คือการสร้างความเป็นทีมงานให้เกิดขึ้นในองค์การและท างานบริหาร
ทีมงานนั ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งในการบริหารทีมงานนี ้จะต้องอาศัยบุคคลที ่มี
ความสามารถในการท างานที่แตกต่างกัน รวมทั้งประสานความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความ
ช านาญ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมซึ่งการประสานศักยภาพและ
ทรัพยากรบุคคลในทีมจะส่งผลให้ทีมมีแนวทางความคิดที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิธีการ
ท างานได้ดีเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานโดยรวมให้มากยิ่งขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทีมจึงจะบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
ต่อตัวบุคลากรและต่อองค์การ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2555 : 182) 
 บริษัท ประชาชื ่นอิมเมจจิ ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด  ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ โดยเป็นศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการสร้างภาพเหมือนจริง ด้วยเครื่อง Magnetic 
Rasonance Imaging (MRI) สามารถให้บริการได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยรับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยในการด าเนินงานด้านธุรกิจและ
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ปฏิบัติการมีโครงสร้างของบริษัท มีภารกิจต่างๆที ่มีอยู ่มากมายหลายด้านเพื ่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่และงาน
ที ่ตนเองได้ร ับผิดชอบในตามความรู ้ความสามารถและความสามารถที ่ตนเองถนัดและมีการ
ประสานงานกันภายในบริษัทและการให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกันของพนักงาน ถึงแม้ว่า
บริษัทจะมีการให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกันของพนักงาน แต่เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานผ่านมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานที่ได้ออกมานั้น ยังต้องมีแก้ไข
ปัญหาอยู่เสมอ อาจจะเกิดจากปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่ร่วมมือกันท างาน แบ่งแยกหน้าที่กัน 
การสื่อสารกันในการท างาน เอาแต่ใจตัวเองในบางครั้ง ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกัน การ
วางแผนในการท างานไม่ชัดเจน ทีมงานในกลุ่มต้องใช้เวลาในการตกลงกันใหม่ส าหรับการท างาน ซึ่ง
ท าให้เสียเวลา เกิดความล่าช้าในการท างาน พนักงานบางคนไม่ท างานในหน้าที่ของตน ก้าวก่ายหน้าที่
ของคนอื่น และบางคนก็ไม่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในการท างาน ซึ่งท าให้ส่งผลเสียต่อบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัดท าให้ขาดความคล่องตัว 
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ท าให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า และส่งผล
กระทบต่อองค์กร และ คู่ค้า ท าให้องค์กรเสียเปรียบทางการแข่งขัน (บริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็น
เตอร์ จ ากัด, 2564 : 6) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด  เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานและก าหนดนโยบายการท างาน
เป็นทีมของบริษัทซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวนโยบายของบริษัทและวางแผนในการบริหารงานของ
บริษัทท าให้ช่วยลดต้นทุน ในการท างาน ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้บริษัทสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายของบริษัทท่ีตั้งไว้ และยังช่วยให้บริษัทมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็น
เตอร์ จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท 
ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่น
อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 



เสริมศักดิ์ กองอ่อน 
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3. ขอบเขตการศึกษา  
 การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชา
ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด มีขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน
ทั้งหมด 324 คน (บริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด , 2564 : 7) ผู้ศึกษาก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างด้วย  สูตร ของ Taro Yamane (อ้างในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 47) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% โดยได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 180 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) 
 2. ขอบเขตเนื้อหา 

ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท 
ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้   

 2.1. ขอบเขตด้านตัวแปรอิสระ 
  2.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และเงินเดือน 
  2.1.2 ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็น

เตอร์ จ ากัด ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล    

 2.2. ขอบเขตด้านตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่น
อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ประกอบไปด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ศึกษาเฉพาะ บริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 
 

4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ความหมายของภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 
 วิเชียร  วิทยอุดม (2556 : 3) ให้ความหมายภาวะผู้น า หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
จะแสดงพฤติกรรมออกมา  เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม  เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการ
ท างานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมาย
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และประสบผลส าเร็จ 
 มัลลิกา ต้นสอน (2554 : 165) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มที่มี
อิทธิพลที่จะโน้มน้าว ชักจูงบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 มานิตย์ มัลลวงค์ (2554 : 301) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้น าว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส่วน
บุคคลของผู้น าที่แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ความสามารถในการบริหารจัดการและความมีอิทธิพลในการ
น าผู้อื่นได้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2551 : 96) กล่าวว่า ภาวะผู้น ามีทั้งสิ่งที่ติดตัวมาหรือสิ่งที่มาจาก
สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ค่อย ๆ ปั้นปรุงแต่งขึ้นมา และสิ่งที่เกิดจากการฝึกอบรมอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ ภาวะผู้น าของผู้น าไทยน่าจะมีคุณลักษณะ 5 ประการเป็นส่วนประกอบ คือ สภาพ
จิตใจมั่นคง มีความเมตตากรุณา มีเจตคติมุ่งไปข้างหน้า สร้างสรรค์หาทางแก้ไข มีความสามารถด้าน
การพูดและการแสดงออก เอาจริงเอาจังและมีผลงาน 
 เนตร์พัณณา  ยาวิราช  (2556 : 44) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถใน
การบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน เป็นผู้ท าให้บุคคลอื่นไว้วางใจ 
และให้ความร่วมมือ ความเป็นผู ้น าเป็นผู ้มีหน้าที ่ในการอ านวยการหรือสั ่งการ บังคับบัญชา 
ประสานงาน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) เพ่ือให้กจิการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ต้องการ 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2556 : 156) ได้สรุปความหมายของ ภาวะผู้น า ว่าหมายถึง การชักจูงให้
บุคคลอื่นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 :27) ภาวะผู้น า (leadership) เป็นกระบวนการที่ท าให้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้อื่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การ 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู ้น า (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า
พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความ
เต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็น
เป้าหมาย 
 ทฤษฎีภาวะผู้น า 
 ทฤษฎีภาวะผู ้น า (Leadership Theory) คือ การอธิบายถึงลักษณะของความเป็นผู ้น  า
เพื่อที่จะท านายและควบคุมความมีประสิทธิภาพของผู้น า กระบวนทัศน์ในการศึกษาภาวะผู้น ามี
วิวัฒนาการมาเป็นล าดับ ในระยะแรกให้ความส าคัญกับการศึกษา คุณลักษณะผู้น า ระยะต่อมาสนใจ
พฤติกรรมของผู้น าและผู้น าตามสถานการณ์ ปัจจุบันกระบวนการทัศน์ในการศึกษาภาวะผู้น าไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการผสมผสานแนวคิดเดิม เกิดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)หรือ 
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ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบูรณาการ (Integrative Leadership Theory) ดังนั้น การแบ่งทฤษฎีภาวะผู้น า
ตามวิวัฒนาการ จึงแบ่งได้ เป็น 4 กระบวนทัศน์ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory) 
 2. ทฤษฎีภาวะผู้น าด้านพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory) 
 3. ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situation Leadership Theory) 
 4. ทฤษฎีภาวะผู้น าด้านบูรณาการ (Integrative Leadership Theory) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
 ความหมายของทีมงาน 
 การดาเนินงานให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทีมงาน มีส่วน
ส าคัญอย่างมาก หากทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองอยู่ในทีมงานเดียวกันและร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จร่วมกัน งานก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจึงต้องสร้างทีมงานขึ้นในองค์กรและ
กระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงาน ในความหมายของทีมงานได้มีผู้
กล่าวไว้ดังนี้ 
 สุรีพร พึ่งพุทธคุณ (2553 : 8) ให้ความหมายว่า ทีม หมายถึง คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีทักษะการ
ท างานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นทักษะที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และมีเป้าหมายในการท างานร่วมกันโดย
สมาชิกในทีมทุกคนต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีมร่วมกัน นอกจากนี้การท างานเป็นทีมยัง
ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างสมาชิกในระดับสูงด้วย 
 สุนันทา เลาหนันท์ (2554 : 18) ได้ให้ความหมายว่า ทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคล ที่ท างาน
ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการท างานนั้น 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2554 : 149) ได้ให้แนวคิดของการท างานเป็นทีมไว้ว่า ภายใต้โลกธุรกิจ
สมัยใหม่ทีมงานมีความส าคัญที่สุดส าหรับการสร้างประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการแข่งขันกับตัวเอง 
แข่งเอาชนะคู่แข่ง และแข่งตามให้ทันกับสภาพแวดล้อมทีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพราะการ
ปรับตัวน าเอาแนวคิดหรือกลยุทธ์ในแผนธุรกิจมาปฏิบัติการปรับระบบการท างานต่าง ๆ ให้เข้าสู่
สภาพเงื่อนไขใหม่นั้น ต้องอาศัยทีมงานในการปรับเสมอ แต่โดยปกติความมีประสิทธิภาพของทีมงาน
จะไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ต้องมีการจัดเตรียมหรือบริการหลาย ๆ ด้าน คือ 
 1. จัดให้มีการประสานกันระหว่างทีมต่างๆ ที่ท าหน้าที่ต่างกัน แต่ต้องประสานเชื่อมโยงกัน 
 2. ต้องมีการสร้างจิตส านึกให้มุ่งประสิทธิภาพผลผลิต 
 3. ต้องให้มีความพร้องในการปรับตัวสูง 
 เนาวรัตน์  แย้มแสงสังข์ (2551 : 115) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การท างานเป็นทีมเกิดจากพื้นฐาน 
ความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ถ้าเราน ามนุษย์เหล่านั้นมา
รวมกันก็จะประกอบด้วยที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งถ้าได้มีการแบ่งงานการก าหนด
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หน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบสื่อสารที่เหมาะสม จะท าให้การท างานบรรลุจุดมุ่งหมาย และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 
 สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมมีความหมาย คือ กระบวนการท างานในองค์การโดยมีสมาชิก
ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มาท างานร่วมกัน เพื่อร่วมกันไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน บุคลากรในองค์การมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ต้องขับเคลื่อนการท างานไปพร้อม ๆ กันการท างานเป็นทีมจึง
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี การพึงพาอาศัยกัน การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การท างานเป็นทีมต้องใช้การประสานงานเป็นหลักใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายงานภายนอก การปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะ
เป็นผลลัพธ์ทีก่อให้เกิดความเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เมื่อเกิดปัญหาสามารถร่วมกันแก้ไขและ
ตัดสินใจได้ ดังนั้น องค์การใดที่มีผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกันก็สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2556 : 11) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ปัจจัย
น าเข้าน้อยที่สุด เพ่ือให้ได้ผลผลิตในจ านวนที่ก าหนด หรือกล่าวก็คือ กาท าสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง (Doing 
the thing right) ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเกิดจากความสามารถของผู้จัดการหรือผู้บริหารในการท าสิ่ง
ต่างๆ เพื ่อให้ได้ผลผลิตที ่ส ูงกว่า เมื ่อเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้า ดังนั ้นประสิทธิภาพจึงมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) เพ่ือให้ต้นทุนของทรัพยากรต ่าสุด 
 พัชสิรี ชมพูค า (2553 : 8) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
 กันตยา เพ่ิมผล (2552 : 5) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ(Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรใน
การด าเนินการใดๆ ก็ตาม โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลส าเร็จและผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด และด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ 
ที่ต้องใช้ในการด าเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลส าเร็จและถูกต้อง 
 สมิต สัชฌุกร (2554 : 71) ได้กล่าวถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความ
ชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากกว่าปัจจัยที่ใช้ และช่วยให้มี
การฝึกฝนตนเองปรับเข้าสู่มาตรฐานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 บรรยงค์ โตจินดา(2554 : 34)กล่าวว่าการจัดการประสิทธิภาพการท างานนั้นมีองค์ประกอบ  
3 ประการคือ  ท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีความประหยัดทั้งด้านการประหยัดเงิน
และทรัพยากรต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น  ซึ่งความมีประสิทธิภาพนี้
อาจวัดได้ทั้งผลส าเร็จของานตามวัตถุประสงค์ความประหยัดและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
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 สมยศ นาวีการ (2556 : 5) ได้กล่าวถึงแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในองค์กร คือ 
 1. กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์เกี่ยวกับการก าหนดภาระกิจการพิจารณาจุดอ่อน และจุดแข็ง
ในองค์กร โอกาส อุปสรรคภายนอก 
 2. โครงสร้าง (Structures) โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 
 3. ระบบ (Systems) ระบบขององค์กรที่จะบรรลุเป้าหมาย 
 4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 5. บุคลากร (Staff) ผู้ร่วมองค์กร 
 6. ความสามารถ (Skill) 
 7. ค่านิยม (Share Values) ค่านิยมของคนในองค์กร 
 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 การที่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นต้องมีองค์ประกอบหลักคือ ผู้ที่ท างานกับโครงสร้าง
การท างาน ส าหรับในเรื่องของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการท างานและการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นคนท างานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี ้(สมพิศ สุขแสน, 2556 : 19) 
 1. ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลาหรืองานบริการผู้รับบริการย่อมต้องการความ
รวดเร็ว ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
Service) 
 2. ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย าในกฎระเบียบ
ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 3. ความรู ้หมายถึงการมีองค์ความรู ้ในงานดีรู ้จ ักศึกษาหาความรู้ ในเรื ่องงานที ่ท าอยู่
ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเององค์กรผู้อ่ืน 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
 4. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติ
บ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูงจะ
ท างานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด เพราะคน
เหล่านี้จะท าให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว 
 5. ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงการคิดริเริ ่มสิ ่งใหม่ๆมาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ
ให้บริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น คน
ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบ
ท างานตามค าสั่ง และจะต้องไม่ท างานประจ าวันเหมือนกับหุ่นยนต์ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 สุธิดา  สมแสง (2554 : 43) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า พนักงาน
บริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับหัวหน้างานคนปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป ซึ่ง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านการกระตุ้น
ปัญญาและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากพนักงานที่มีอายุและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
กับหัวหน้างานคนปัจจุบันแตกต่างกัน  มีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่ง โดยรวมมี
ความสัมพันธ์สูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านการ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นปัญญาและ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556 : 62) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการศึกษา พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
แผนกวางแผนผลิตบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพบว่า พนักงานที่มี
เพศและอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนก
วางแผนผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีอายุ การศึกษา 
หน่วยงานและต าแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนก
วางแผนผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง(2557:54) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลง
ต่อประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผล
การศึกษา พบว่า ผลการประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่พบสูงสุดอันดับแรกคือ การใช้อิทธิพล
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ของอุดมคติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมากการกระตุ้นทาง
ปัญญา อยู่ในระดับมาก และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากและพบว่า พนักงาน
มีประสิทธิภาพการท างานอันดับแรก ได้แก่คุณภาพงาน อยู่ในระดับมากรองลงมาคือปริมาณงาน อยู่
ในระดับมากและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้านปัจจัย
ส่วนบุคคล ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพงาน ปริมาณ
งานและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับต าแหน่ง
งานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงานที่แตกต่างกัน อายุงานที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงานที่แตกต่างกัน และอิทธิพลภาวะผู ้น าการ
เปลี ่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานด้านของคุณภาพงาน ปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน 
 สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2559 : 65) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน สายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า มีความเห็นต่อแรงจูงใจในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก (3.57, 3.58, 
3.60 ตามล าดับ) และพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
และรายได้ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
0.05 
 สกุลตรา กฤชเทียมเมฆ (2560 : 46) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 18 - 41 ปี การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้ 7,500 - 12,900 บาทต่อเดือน ลักษณะงานห่อ
สบู่ มีสถานภาพโสดและประสบการณ์ ต่ ากว่า 10 ปี ข้อคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จ ากัด ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพแตกต่างกัน ตัวแปรที่
เหลือคือ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะงาน และประสบการณ์ ที ่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ผลสหสัมพันธ์พบความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันโดยอยู่
ในระดับปานกลางส าหรับปัจจัยด้านเครื่องจักรที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในภาพรวม ส่วนปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในภาพรวม ผลสหสัมพันธ์พบความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันที่
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการผลักดัน การควบคุมอารมณ์และ
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 สายัน ปิติควร(2562:43) ได้ศึกษาเรื ่องภาวะผู ้น าและแรงจูงใจที ่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท วาลีโอคอมฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ในภาพรวมระดับรูปแบบภาวะผู้น าโดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง 𝑥=̅ 3.01 และ SD = 0.938 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละรูปแบบพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือภาวะผู้น า

แบบสั่งการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ𝑥=̅ 3.14 และ SD = 0.953 รองลงมาเป็นภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ𝑥=̅ 3.03 และ SD = 1.033 น้อยที่สดุคือภาวะผู้น าแบบสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ𝑥̅= 
2.87 และ SD = 1.016 การวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท วาลีโอคอมฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวมระดับ

ของผลการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 𝑥̅=3.38 และSD=0.757 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละ
ประเภทของผลการปฏิบัติงานพบว่า เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

𝑥=̅ 3.47 และSD = 0.863 รองลงมาคือคุณภาพของงานอยู่ในระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅= 3.46 

และ SD = 0.789 น้อยที่สุดคือ ปริมาณของงาน อยู่ในระดับ   ปานกลางมีค่าเฉลี่ย𝑥 ̅= 3.25 และ SD 
= 0.788 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วน 
เพศ สถานภาพสมรส และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า 
รูปแบบภาวะผู้น า และแรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จันทร์เพ็ญ  ชูเพชร (2562 : 67) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของธุรกิจพลังงานของพนักงาน บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้า องค์กรมหาชน
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มากที่สุด
คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83) มีความคิดเห็นในระดับมาก การสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าเฉลี่ย 3.78ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91) การกระตุ้นทางปัญญา มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.898)ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) ตามล าดับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ปัจจัยภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพัน
ต่อองค์กร ทั้ง 3 ด้าน 
 นิตยา  พรมจันทร์ (2562 : 76) ได้ศึกษาเรื ่องแรงจูงใจและภาวะผู้น าที ่มีผลสัมฤทธิ ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรยุค 4.0 กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน อยู่ใน
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ระดับมาด ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.46 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย 4.07, 3.99, 4.02 และ 
3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.52, 0.53, 0.57 และ 0.55 ตามล าดับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัด
ฝ่ายงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสังกัดหน่วยงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันส่วนด้านวุฒิการศึกษาและด้านระยะเวลาการ
ท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน การทดสอบปัจจัยแรงจูงใจ
และปัจจัยภาวะผู ้น า พบว่าทั ้งแรงจูงใจและปัจจัยภาวะผู ้น าในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธีการและดา้น
ค่าใช้จ่ายแตกต่าง 
 

5. กรอบแนวคิดในวิจัย 
      ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้ง เซ็น
เตอร์ จ ากัด 
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   ตัวแปรอิสระ(Independent variables)                   ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในวิจัย 

 

6. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี ้  เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง  1 
ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด โดยยึดตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ประกอบด้วย 5 ข้อ คือ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน 

ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็น
ทีม 

 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
    (Idealized  Influence) 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
    (Inspiration  Motivation) 
3. การกระตุ้นทางปญัญา   
    (Intellectual  Stimulation ) 
4. การมุ่งความสัมพันธ์เฉพาะบคุคล    
    (Individualized Consideration) 
    (Bass and Avolio อ้างถึงใน รัตติกรณ์     
    จงวิศาล, 2556 : 39)  

 

ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

 

1. ด้านปริมาณงาน (Quantity) 
2. ด้านคุณภาพของงาน (Quality) 
3. ด้านเวลา (Time) 
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Costs) (Peterson & Plowman 
อ้างถึงใน เอกวินิต พรหมรักษา, 
2560) 

 

สถานภาพส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อายุ  
 3. ระดับการศึกษา  
 4. ต าแหน่ง  
 5. ประสบการณ์การท างาน 
 6. เงินเดือน 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด
โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท (Lekert อ้าง
ถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์,  2558, หน้า 103) มี 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท 
(Lekert อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์,  2558, หน้า 103) มี 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสื่อสารในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของบริษัท ทีวีเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended)  
 

7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็น
เพศหญิง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 อายุ 31 – 40 ปี  จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.60 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่/
พนักงาน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และมีเงินเดือน30,001 – 40,000 บาท  จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.20 
 ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥=̅4.10, S.D.=1.11) เพราะว่าพนักงานให้ความส าคัญภาวะผู้น าที่มีอิทธิพล
ต่อการท างานเป็นทีมในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น าแนวคิด วิธีการ 
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสื่อสารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารของท่านส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยให้
ความไว้วางใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา สมแสง(2554:43)ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท
จัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  อายุ 26 ปีขึ ้นไป ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน คนปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไปซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(𝑥=̅4.20,S.D.=0.99) 
เพราะว่าพนักงานให้ความส าคัญภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม  โดยผู้บริหารเป็นผู้น า
แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของท่านมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน หลีกเลี่ยง การ
ใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยท าเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชาญ
สิทธิ์ วงศ์กระจ่าง(2557:54)ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพ
การท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่พบสูงสุดอันดับแรกคือ  การใช้อิทธิพลของอุดมคติ อยู่ในระดับ
มาก 

 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(𝑥̅=4.18,S.D.=0.99)เพราะว่า
พนักงานให้ความส าคัญภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม โดยผู้บริหารของท่านส่งเสริมให้
พนักงานปฏิบัติงานโดยให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติซึ ่งกันและกัน ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงานได้รับการศึกษา การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง(2557:54)ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบ
การเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่
ในระดับมาก 

 ด้านการกระตุ ้นทางปัญญา  ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(𝑥=̅4.15,S.D.=1.17) เพราะว่า
พนักงานให้ความส าคัญภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม โดยผู้บริหารส่งเสริมให้ใช้เหตุผล
และหลักฐานเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ มากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และผู้บริหารสร้างความมั่นใจและ
ส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าของงานที่ส าเร็จเพื่อให้เกิดความพยายามในการท างานมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ชูเพชร (2562 : 67)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของธุรกิจพลังงานของพนักงาน บริษัทผลิตพลังงาน



เสริมศักดิ์ กองอ่อน 
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ไฟฟ้า องค์กรมหาชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การกระตุ้นทางปัญญา มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.898) 

 ด้านการมุ ่งความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (𝑥=̅3.87,S.D.=1.30) 
เพราะว่าพนักงานให้ความส าคัญภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม โดยผู้บริหารยอมรับและ
ชื่นชมในความสามารถของพนักงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ  และผู้บริหารของท่านปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ  ชูเพชร 
(2562 : 67)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
ธุรกิจพลังงานของพนักงาน บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้า องค์กรมหาชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผล
การศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) 
 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
  ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (𝑥=̅4.01, S.D.=1.14) เพราะว่า พนักงานให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของบริษัท ด้านคุณภาพของงาน โดยผลการปฏิบัติงานของทีมงานมีความประณีตเรียบร้อย และมี
ความบกพร่องน้อยหรือไม่มีเลย และด้านเวลา ทีมงานสามารถแบ่งเวลาและมีการจัดสรรงานที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทได้อย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพภายใต้เงื่อนไข
เวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลตรา กฤชเทียมเมฆ (2560 : 46) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ข้อคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จ ากัด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ด้านปริมาณงานในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(𝑥=̅3.93,S.D.=1.16) เพราะว่า พนักงานให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท โดยทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายหรืออาจเกินเป้าหมายและงานส าเร็จตามก าหนดเวลาทุกครั้งและบางครั้งอาจเร็วกว่า
ก าหนด และมีการวางแผนและปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้สามารถท างานให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย
อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง(2557:54)ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า  พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน อยู่ใน
ระดับมาก  

 ด้านคุณภาพของงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥=̅4.13,S.D.=1.09) เพราะว่า พนักงานให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท โดยผลการปฏิบัติงานของทีมงานมีความ
ประณีตเรียบร้อย และมีความบกพร่องน้อยหรือไม่มีเลย และสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้
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อย่างถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสา
ยัน ปิติควร (2562 : 43)ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท วาลีโอคอมฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่า การวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทวาลีโอคอม
ฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละประเภทของ

ผลการปฏิบัติงานพบว่า คุณภาพของงานอยู่ในระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅= 3.46 และ SD = 0.789 

 ด้านเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥=̅4.10, S.D.= 1.26)เพราะว่าพนักงานให้ความส าคัญ
กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท โดยทีมงานสามารถแบ่งเวลาและมีการจัดสรรงานที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทได้อย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่ก าหนด มีการวางแผนพัฒนาความสามารถตนเองให้ท างานได้รวดเร็วและช านาญมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายัน ปิติควร (2562 : 43)ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าและแรงจูงใจที่
มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท วาลีโอคอมฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิส
แทนซ์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า การวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น
ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทวาลีโอคอมฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละประเภทของผลการปฏิบัติงานพบว่า เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ใน

ระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 𝑥=̅ 3.47 และSD = 0.863 

 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥̅=3.87, S.D.=1.05) เพราะว่า
พนักงานให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทโดยมีการวางแผนในการใช้จ่าย
งบประมาณของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความคุ้มค่าและประหยัด   เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัททีมงานของท่านสามารถใช้งบประมาณของบริษัทในปริมาณที่น้อยที่สุด  และ
ภายใต้ทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ทีมงานของท่าน
สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดผลผลิตสูงสุดได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา  พรมจันทร์ 
(2562 : 76)ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและภาวะผู้น าที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
องค์กรยุค 4.0 กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาด ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.46 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน 
ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย 4.07, 3.99, 4.02 และ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 
0.52, 0.53, 0.57 และ 0.55 ตามล าดับ 
 การทดสอบสมมุติฐานภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท 
ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชา
ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าแนกตามเพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเงินเดือนโดยภาพรวม



เสริมศักดิ์ กองอ่อน 
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และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ไม่ว่าจะเพศใด ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เท่าไหร่ เงินเดือนใด ไม่มีผลต่อปฏิบัติงานเป็นทีมตามปัจจัยการท างานเป็นทีมเนื่องจาก  
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่เก่ียวข้องกับการท างาน เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานนั้น ๆ แล้วทุกคนต้องท าตาม
หน้าที่ของตน ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์. (2556 : 62) 
ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ 
สายัน ปิติควร (2562 : 43)ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท วาลีโอคอมฟอร์ดแอนด์ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2559 : 65) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน สายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า  บุคลากรที่มีเพศ  อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชา
ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มีอายุ ต ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้านคุณภาพของงาน สูงกว่า พนักงานที่มีอายุ 31–40 ปี 
อายุ41–50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป  เนื่องจากพนักงานที่มีอายุ ต ่ากว่า 30 ปี  เห็นว่าทีมงานได้ทุ่มเท
ในการท างานให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของทีมงานนั้น ท าให้ได้ผลงานได้ประสบผลส าเร็จ 
และการปฏิบัติงานในทีมก็เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ จึงท าให้พนักงานที่มีอายุต ่ากว่า 
30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้านคุณภาพของงาน สูงกว่าพนักงาน
ช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556 : 62) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั ่นแนล จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า การ
เปรียบเทียบ พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
แผนกวางแผนผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชา
ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลาและด้าน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มี



ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทประชาชื่นอมิเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
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ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้าน
คุณภาพของงาน สูงกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี เนื่องจาก
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความเชื่อมั่นว่าทีมงานของตนมีความสามารถ
และสามารถประสานงานกันภายในทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้านคุณภาพของงาน สูงกว่า ระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชาญสิทธิ ์ วงศ์กระจ่าง(2557:54)ได้ศึกษาเรื ่องอิทธิพลของภาวะผู ้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้านปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพงาน ปริมาณงานและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชา
ชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อรายด้าน พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่/พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน น้อยกว่า พนักงานที่มี ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน เนื่องจากต าแหน่งงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบสูงและต้องการสร้างเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่ไปสู่ความส าเร็จควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จนท าให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยน
องค์การให้สามารถรองรับความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ต าแหน่งงานส่งผลภาวะผู้น าที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชาญสิทธิ์ วงศ์
กระจ่าง(2557:54)ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพ
งานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่น
อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Sig. = 0.035) มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ดีที ่สุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.172 โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถอธิบายภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้ง
เซ็นเตอร์ จ ากัด ได้ร้อยละ 35.00 เพราะว่าภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมใน
การกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความเห็นได้  แม้
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เป็นความคิดเห็นที่แตกต่าง และน าเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ๆ  เพื่อกระตุ้นการผลิตการสร้างสรรค์ 
และความพึงพอใจการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา  พรมจันทร์ (2562 : 76)ได้ศึกษา
เรื ่องแรงจูงใจและภาวะผู ้น าที ่มีผลสัมฤทธิ ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรยุค 4.0 
กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่าการทดสอบปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัย
ภาวะผู้น า พบว่าทั้งแรงจูงใจและปัจจัยภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธีการและด้านค่าใช้จ่ายแตกต่าง 
และสอดคล้องกับพิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง(2557:54)ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน
ด้านของคุณภาพงาน ปริมาณงานและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบริษัท ประชาชื่น
อิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในด้านการมอบหมายงาน ตามความรู้ ความสามารถให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบุคลากร ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านความ
ต้องการ ความสามารถและความจ าเป็น/รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรอย่างตั้งใจ และให้เวลาใน
การสอนงานและให้คาแนะน าแก่บุคลากรอย่างเต็มความสามารถ 
 2. ผู้บริหารหามุมมองและทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เนื่องจากการกระตุ้นทางปัญญาเป็นมิติ
ที ่กระตุ้นให้ พนักงานมีอิสระและอ านาจในการรังสรรค์ความคิดใหม่ๆ ในการท างานไม่ยึดติดกับ
แนวทางเดิมที่เคยเป็นมา มีการตั้งค าถามกับฐานคติ ความเชื่อ และวิธีปฏิบัติเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่
ในการด าเนินงานหรือจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 3. ผู้บริหารแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดเพ่ือ
กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงสิ่งส าคัญที่ควรได้รับการพิจารณา แสดงความเชื่อมั่นว่าการท างาน ของ
บุคลากรจะบรรลุเป้าหมาย และมุ่งมั่นหาวิธีการที่จะท าให้งานเกิดผลส าเร็จ 
 4. ผู้บริหารมีการปรับปรุงแก้ไขการสร้างคุณภาพในการบริหารจัดการโดยผู้บริหารแบ่งงานให้
บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้/ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเน้นความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
เพื่อความสุขของทุกคนในองค์กร ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม/
โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งน าไปสู่การท างาน
อย่างมีความสุขทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร 
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 5. ผู้บริหารมีการจัดการฝึกอบรมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค์ที ่ เกิดขึ ้นระหว่างท างานได้ และท าให้พนักงานรู ้ส ึกว ่าตนเองได้ร ับโอกาสจาก
ผู้บังคับบัญชาในการท างานอย่างอิสระเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการไปสู่ความส าเร็จ 
 6. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม จัดฝึกอบรมให้
พนักงานรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้งานที่ออกมานั้นประสบผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบภาวะผู้น าภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน 
 2. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานภายในองค์กรกับประชากรกลุ่มอ่ืน เช่น 
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่ามีปัจจัยแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไร เพื่อจะ
ได้น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 
 3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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โสฬส ปานเกษม* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต 

และเพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด  เพ่ือ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต โดยใช้การวิจัยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) โดยการน าข้อมูลและเนื้อหามาอภิปรายให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

จากการศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด 
เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์
ผลการศึกษาไว้ 2 ประเด็นดังนี้ 
 1) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย (1) ปัญหาการ
วางแผน พบว่า บริษัทไม่มีการวางแผนในการท างานที่เป็นระบบ และการวางแผนที่ตายตัว เนื่องด้วย
ขนาดของบริษัทที่ไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ การที่บริษัทจะมีแผนงานการท างานที่เป็นระบบนั้น 
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร งบประมาณ ก าลังคน และการบริหารจัดการที่ยุ่งยากซับซ้อน จากปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการวางแผนการ ยังขาดความร่วมมือจากผู้ท างานในบริษัทจนเกิดการเร่งรีบในการแก้ไข
ปัญหาเร็วเกินไป ในบางครั้งการแก้ไขปัญหาขาดความรอบครอบในการติดตามผลการด าเนินงาน (2)  
ปัญหาการจัดการองค์กร พบว่า มีปัญหาในเรื่องของการจัดการองค์กร ตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กร
ที่มีผู้บริหารเพียง 1 คน ฝ่ายบริหาร 4 คน (ดูแลรับผิดชอบ 9 สาขา) หัวหน้าสาขา และพนักงานกว่า 
250 คน นอกจากการจัดโครงสร้างองค์กรแล้ว บริษัทยังขาดการจัดการคนจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  
ภายในบริษัท  ให้พร้อมต่อการท างานที่วางไว้ (3) ปัญหาการจัดการก าลังคน การจัดก าลังคนหรือการ
บริหารงานบุคคลของบริษัทมีข้อจ ากัดในเรื่องของการจัดสรรคนให้ตรงตามกับต าแหน่งงาน และ (4) 
ปัญหาการประสานงาน บริษัทมีข้อจ ากัดในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
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ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต ท าให้การประสานงานติดขัด รวมถึงขาดความร่วมมือในการประสานงานจาก
หัวหน้าสาขา และพนักงาน  
 2) ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย (1) การวางแผน (Planning) ผู้บริหาร 
และฝ่ายบริหารของบริษัทควรให้ความส าคัญกับเตรียมตัวและการวางแผนล่วงหน้า กล่าวคือ การ
วางแผนเป็นส่วนที่ก าหนดทิศทางว่าบริษัทจะบริหารจัดการองค์กรไปในทางใด หากให้เปรียบคงเป็น
เหมือนพวงมาลัยหรือหางเสือที่คอยควบคุมเส้นทาง ท าให้พนักงานในบริษัทรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ
บริษัท ท ามีเป้าหมาย ท าให้เห็นภาพสิ่งที่ตั้งใจ จนสามารถตั้งเป้าและทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่ และ
ควรมีการอธิบายในส่วนนี้คือ การก าหนดกิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องท า สร้างแผนงานให้กลายเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในงานร่วมกันแต่ละต าแหน่ง รวมถึง
ต้องมีการวางแผนในเชิง (2) การจัดการองค์กร (Organizing) มีการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการในที่นี้เป็นการท าให้พนักงานในบริษัทเข้ามาท างานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการท างาน การสร้างความเป็นระเบยีบ
ในองค์กร การสรรหาพนักงานจากฝ่ายหนึ่งมาท างานช่วยอีกฝ่าย การน าหรือสั่งการ การให้เงินพิเศษ
ส าหรับพนักงานที่มาช่วยงาน และการท าความเข้าใจกับพนักงานในบริษัท การเอาใจใส่พนักงานให้
เป็นรากฐานส าคัญของบริษัท การท างานจะเป็นไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อพนักงานน าศักยภาพสูงสุดของ
ตัวเองมาใช้งาน จึงจะท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น (3) ภาวการณ์เป็นผู้น า (Leading) 
ผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรปรับทัศนคติวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้าสาขาและพนักงานใน
บริษัท ผู้บริหารและฝ่ายบริหารจึงต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายขนส่งและฝ่ายขายหน้า
ร้าน เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดแนวทางในการแก้ไขให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาลง ผู้บริหารและฝ่ายบริหารจึงต้องมีการเปิดกว้างทางความคิด โดย
ผู้บริหารยินดีที่จะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของตนเมื่อต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น และยึด
หลักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันว่าระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน จะหาทางออกที่เป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา และ (4) การควบคุม (Controlling) ผู้บริหารและฝ่ายบริหารด าเนินการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการท างานของบริษัททั้งในส่วนของขนส่งและวางขายหน้าร้าน โดยการประเมินผลงาน
ของหัวหน้างาน พนักงาน ประเมินผลประกอบการของบริษัทว่า ตั้งแต่พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานภายใต้ภาวะวิกฤตของบริษัท ผู้บริหารและฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา และพนักงาน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอวิธีการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัทหรือไม่อย่างไร 
 
ค าส าคัญ: ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน, ปัญหาและอุปสรรค, การปฏิบัติงาน, สภาวะ
วิกฤต  
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1. บทน า 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นวิกฤตร้ายแรงที ่ส ่งผลกระทบทั ้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น  
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020) 

ธุรกิจอาหารทะเล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารส าคัญของไทยที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปของไทยในปี 2562-2564 มีแนวโน้มขยายตัวเพียง 1-2% ต่อปี เนื่องจากการส่งออก
อาหารทะเลแปรรูป (สัดส่วน 89% ของปริมาณการผลิต) เผชิญการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น 
กอปรกับประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มที่จะผลิตเองและน าเข้าสินค้าจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
(Intra-region Trade) มากขึ้น ส่วนตลาดในประเทศ (สัดส่วน 11%) ยังคงได้แรงหนุนจากการบริโภค
ที่มีแนวโน้มขยายตัวตามชุมชนเมือง การเติบโตของร้านอาหารโดยเฉพาะประเภทธุรกิจฟาสต์ฟู้ดรวม
ถึงการเปลี่ยนแปลง Life Style ผู้บริโภคที่หันมาเน้นความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร 
(Chaiwat Sowcharoensuk, 2562, 25 กรกฎาคม) 

จุดแข็ง คือ 1) ไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่
หลากหลาย 2) ไทยมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องรองรับการผลิตและแปรรูปอย่างครบวงจร 3) คุณภาพ
อาหารทะเลของไทยเป็นที่ยอมรับด้านความสะอาด/ปลอดสารพิษ 4) ท าเลที่ตั้งในการขนส่งสินค้า 
และ 5) คู่ค้ามีความเชื่อม่ันในท่าทีการแก้ปัญหาแรงงาน และ IUU Fishing ของไทย 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ปัญหาความไม่แน่นอนของวัตถุดิบ 2) ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน 3) การน าเสนอข่าวเชิงลบส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินค้าประมงจากไทย 4) ความผัน
ผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก 5) กฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น และ 6) การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้มีการชะลอการสั่งซื้อและชะลอการส่งมอบสินค้า 

จึงเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ผู ้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายอาหารทะเลต้องปรับตัว
โดยเร็วเพื่อความอยู่รอด ไม่เพียงแค่การปรับตัวหากแต่ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบาย การบริหารจัดการเชิงรุก หรือแม้กระทั่งการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติภายในองค์กร ถือเป็นกลไกส าคัญในการระบุแนวโน้มความเสี่ยงและ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร พร้อมกันนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรการในการลดความเสี่ยง ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได้ พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด ในฐานะผู้ด าเนินธุรกิจ
และเป็นผู้น าด้านการจัดจ าหน่ายและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจอาหารทะเลของไทย ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2516 เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการน านวัตกรรมมาใช้
ในวงการอาหารทะเลสดเมืองไทย ในปัจจุบันบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด้วย “อาหาร
ทะเล” กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งค าถามจากผู้คนทั่วไปถึงความปลอดภัยหลังถูกเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร 
จนลุกลามบานปลายไปยังพื ้นที ่อ ื ่น ในประเทศไทย แน่นอนว่าผลกระทบที ่ตามคงหนีไม่พ้น
ผู้ประกอบการอาหารทะเลที่ถูกยกเลิกการซื้อสินค้า ท าให้ยอดขายเริ่มลดลง ตลอดจนการแบนไม่กิน
อาหารทะเล เพราะกลัวที่จะติดเชื้อจนสินค้าขายไม่ออก เช่นเดียวกับต่างประเทศที่ สปป.ลาว งด
น าเข้าอาหารทะเลไทยชั่วคราว จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการอาหารทะเล
ในประเทศไทย  

ดังนั้น บริษัทจึงต้องพิสูจน์ตัวเอง และพร้อมให้ตรวจสอบอยู่เสมอว่าสิ่งที่บริษัทด าเนินการอยู่
มีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะในทางปฏิบัติแล้วมีแค่หนึ่งเดียวคือ บริษัทมีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ทั้งนี้
ผู้บริหารของบริษัทยังได้เน้นย ้าว่า ธุรกิจอาหารทะเลได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ ดังนั ้น สิ ่งที่
ผู้ประกอบการหรือองค์กรจะสามารถท าได้ คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าอาหารทะเลที่
จ าหน่ายอยู่นั้นมีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานรับรองที่เชื่อถือ (Smartsme, 2564, 28 กันยายน) 
อีกทั้งท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทต้องปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบาย การรับนโยบายและถ่ายทอด
นโยบาย และมีมาตรการหลักเพื่อ “ความปลอดภัย” 4 มาตรการ เพื่อยกระดับการป้องกันและเฝ้า
ระวังความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรการส าหรับ
พนักงานขาย โดยพนักงานทุกคนต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน พนักงานปฏิบัติงาน
สวมหน้ากากอนามัย และ FACE SHIELD ตลอดเวลา พนักงานปฏิบัติงานต้องสวมถุงมืออนามัยตลอด
การให้บริการ พนักงานตรวจอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้ง/วัน 2) มาตรการส าหรับเคาน์เตอร์/แผนก 
ด าเนินการท าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือทุก 30 นาที พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อสัปดาห์ละครั้ง 
รักษาระยะห่าง 1-1.5 เมตร 3) มาตรการส าหรับการดูแลความสะอาดสินค้า บริการผ้าคลุมหน้า และ
ถุงเท้าแบบใช้ครั้งเดียว และ 4) มาตรการส าหรับงานบริการของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด โดยการ
จัดที่นั่งรอส าหรับลูกค้าหน้าร้าน ระหว่างรอรับบริการ ช่องทางการช าระเงินแบบไร้การสัมผัส และ
บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

นอกจากการก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการด าเนินธุรกิจแล้ว หากแต่บริษัทต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรตั้งแต่
การก าหนดนโยบายในเชิงรุกของผู้บริหาร การรับนโยบายและถ่ายทอดนโยบายของทีมผู้บริหาร 



โสฬส ปานเกษม 
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ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของหัวหน้าสาขาและพนักงานในบริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาตั้งแต่กระบวนการตน้น ้า 
มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแม้จะเป็นวิกฤตแต่ก็เป็น
โอกาสส าหรับการพิสูจน์ตัวเอง เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับ
พนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะ
วิกฤต เนื่องจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานจะน าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา และพนักงานของบริษัท 
 

2. ค าถามการวิจัย 
ประเด็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพ่ือ

แก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต นั้นผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา 
และพนักงานมีการบริหารจัดการกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
อย่างไร ผู้บริหารระดับกลางรับนโยบายและถ่ายทอดนโยบายไปยังพนักงานอย่างไร  

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะ

วิกฤต และเพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด 
เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต 

และความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต จากปัญหาและอุปสรรค 4 ด้าน คือ การวางแผนการ
จัดการองค์กร การจัดการก าลังคน และการประสานงาน ส าหรับความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับ
พนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด ผู้วิจัยใช้หลักกระบวนการบริหาร POLE Model เพื่อน ามา
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด 

เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ใช้การวิจัยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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(Participant Observation) การสังเกตในที ่นี ้ คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานภายใต้สภาวะวิกฤตของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด (สุภางค์ จันทวานิช, 2549, 
น.45) ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บจากเอกสาร เช่น เอกสารการประชุม บันทึกการประชุม 
เอกสารข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นต้น ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการสรุปเนื้อในแต่ละประเด็นและจัดระบบข้อมูลเป็นการน าข้อมูลที่
ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดการศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ส่วนประกอบเป็นการน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น ปัญหาและอุปสรรคในการท างานภายใต้
สภาวะวิกฤต และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการท างานภายใต้สภาวะวิกฤตของบริษัท ศิริคุณ ซี
ฟูดส์ จ ากัดเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากเหตุไปหาผลว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้นได้น าไปสู่
ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง 

 

6. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี ่ยวข้องกับ

การศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะวกิฤต 
ทฤษฎีทางการบริหารและการจัดการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน สุนัน เลาหนันท์ (2531; อ้างถึงใน วรารัตน์ 
เขียวไพรี, 2542) พบว่าลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์การที่ท าให้เกิดปัญหานั้นมีดังต่อไปนี้ 
1) ปัญหาที่เกิดจากองค์การ 2) ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายบริหารระดับสูง 3) ปัญหาที่เกิดจากผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงหรือที่ปรึกษาองค์การ 4) ปัญหาที่เกิดจากการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และ 5) 
ปัญหาที่เกิดจากหน่วยเหนือขององค์การ ขณะที่ สุรชาติ ณ หนองคาย (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะ
ด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะใช้แผนการพัฒนาองค์การให้แก่องค์การใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่
พบได้ในทุกหน่วยทุกองค์การและปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งบอกเหตุที่ส าคัญ ปัญหาเหล่านั้น ได้แก่ 1) ขาด
ความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน 2) อ านาจหน้าที่ไม่ก าหนดไว้ให้แน่ชัด 3) การแก้ปัญหา
ใช้เวลานานเกินไป 4) โครงการทดลองหรืองานบางอย่าง ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันภายในระหว่าง
บุคคล 5) ต้องการเปลี่ยนกลวิธีการจัดการ 6) ต้องการเปลี่ยนทัศนคติ 7) ต้องการวางแผนงานที่ดีกว่า 
8) ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 9) ต้องการปรับปรุงการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่ม 10) 
ต้องการใช้ระบบการติดต่องานอย่างกว้างขวาง 11) ต้องการเปลี่ยนการจูงใจของหน่วยงาน 12) 
ปัญหาต่าง ๆ ที่มากขึ้น คั่งค้าง และสะสางไม่ออก 



โสฬส ปานเกษม 
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ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน วรพล สุพรรณอ่วม (2554) 
ได้กล่าวถึง แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้  1) การส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 2) มีการพัฒนาหน่วยงาน 3) พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 4) มีการ
บริหารงานบุคคลในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรม และ 5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤต ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง สภาวการณ์
หรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทั้งจากธรรมชาติการกระท าของมนุษย์ และโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการ
ด าเนินงานตามปกติขององค์กร ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ (Kathleen, 2017) 
ดังนั้นภาวะวิกฤตในธุรกิจภาคเอกชนจึงหมายถึง สภาวการณ์รุนแรงหรือสถานการณ์ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มีสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น โรคระบาดภัย
ธรรมชาติ สงคราม และอุปสรรคในการท างาน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิ จให้
ประสบปัญหาไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2011) 

ทฤษฎีทางการบริหารและการจัดการ ลองเนคเคอร์ และพริงเกอร์ (Longnecker & Pringle, 
1981, p.3) นิยามว่า การจัดการเป็นกระบวนการของการได้มาและการผนวก มนุษย์ งบประมาณ 
และทรัพยากรทางกายภาพเข้าหากันเพ่ือที่จะบรรลุถึงเป้าหมายพ้ืนฐานขององค์การในการผลิตสินค้า
และบริการที ่พึงปรารถนาของหน่วยสังคมบางส่วน ขณะที่ สโตนเนอร์ และฟรีแมน (Stoner & 
Freeman, 1989, p.5; บาร์โท และมาติน Bartol & Martin, 1991, pp.6-9) กล่าวว่า การจัดการ 
เป็นกระบวนการท าให้เป้าหมายขององค์การบังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยการวางแผน การจัดองค์การ การ
น าและการควบคุมงานของสมาชิกองค์การเป็นการใช้ทรัพยากรขององค์การที ่มีอยู ่ให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์การ ในส่วนของ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2543, น.4) ได้ชี้ให้เห็นถึง
องค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารคือ (1) จะต้องมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (2) จะต้องมีการ
กระท าอย่างร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มบุคคลนั้น และ (3) จะต้องมุ่งสู ่วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตั้งไว้
ร่วมกันอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งได้นิยามการบริหารว่าหมายถึง การกระท าร่วมกันด้วยความตั้งใจของ
กลุ่มบุคคลอย่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันใช้ศาสตร์และ
ศิลปะในการด าเนินการ โดยน าเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหา ร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการจัดการ POLC มีหลักในการบริหารจัดการ 4 ประการ (Bartol & 
Martin, 1991) ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) ก าหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุ ก าหนดวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่จะบรรลุผล มีการวางแผนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-based) การวางแผน คือการ
ก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทาง
ตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะท า



ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนกังานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานในช่วงสภาวะ
วิกฤต 
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ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ 2) การจัดการองค์การ (Organizing) ทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร จัดคนจัด
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ อีกทั้ง การจัดการองค์กร คือการ
ก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง 
ราบรื่น และไม่ทับซ้อนกัน การจัดการองค์กรยังรวมไปถึงการจัดระเบียบในการท างานที่จะท าให้การ
ท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด 3) ภาวะผู้น า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้พนักงานท างานให้
ส าเร็จด้วยความเต็มใจหรือไม่ต้องบังคับเพราะผู้บริหารคือ ผู้กระตุ้นความกระตือรือร้นของคนใน
องค์การให้ท างานหนักเพื่อบรรลุแผนงานที่ส าคัญ นอกจากนี้ ภาวะผู้น า คือ ภาวะในการควบคุมการ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงาน
บุคคลได้ดี ต้องเข้าใจการท างานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้
ดีและมีการตัดสินใจที ่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี ่ยม สามารถที ่จะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่
ความส าเร็จได้ และการควบคุม (Controlling) เป็นการติดตาม (Monitoring) และประเมินผลงาน 
(Evaluation) ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่ซึ่งทั้ง
ทฤษฎีนี้ได้ถูกน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท างานขององค์กรในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่นการวางแผน 
การจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล ระบบผู้บริหาร การประสานงานทั้งภายนอกและภายใน เงินทุน
งบประมาณ เพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละองค์กรว่ามีปัญหาหรือมีการด าเนินงาน
อย่างไร 

การศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพ่ือ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต เพ่ือแสดงให้เห็นความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยจึงใช้กรอบความร่วมมือระหว่างฝ่าย
บริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เป็นตัวแปรต้น อันจะส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วง
สภาวะวิกฤต เป็นตัวแปรตาม ดังกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

6. ผลการศึกษา 
การศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพ่ือ

แก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ใช้การวิจัยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาไว้ 2 ประเด็นดังนี้ 

1) ปัญหาและอุปสรรคในการท างานภายใต้สภาวะวิกฤต 
1.1) ด้านการวางแผน สรุปได้ว่า ในช่วงสภาวะวิกฤตที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ท าให้
ยอดขายของบริษัทลดลงกว่า 70% แน่นอนว่าบริษัทมีความพยายามอย่างมากในการที่จะบริหาร
จัดการให้บริษัทมียอดขายเพ่ิมขึ้นมาและไม่ให้ยอดขายลดลงไปมากกว่านี้ และสิ่งหนึ่งที่บริษัทประสบ
ปัญหาคือ การวางแผนการท างาน พบว่า บริษัทไม่มีการวางแผนในการท างานที่เป็นระบบ และการ
วางแผนที่ตายตัว เนื่องด้วยขนาดของบริษัทที่ไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ การที่บริษัทจะมีแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติงาน
ในช่วงสภาวะวิกฤต 

- การวางแผน 
- การจัดการองค์กร 
- การจัดการก าลังคน 
- การประสานงาน 

ปัจจัยบุคคลบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ 
จ ากัด 

- ผู้บริหาร 
- ฝ่ายบริหาร 
- หัวหน้าสาขา 
- พนักงาน 

 

ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับ
พนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ 

จ ากัด เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต 
ตามหลักกระบวนการบริหาร POLC 

- การวางแผน (Planning) 
- การจัดการองค์กร (Organization) 
- ภาวการณ์เป็นผู้น า (Leading) 
- การควบคุม (Controlling) 



ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนกังานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานในช่วงสภาวะ
วิกฤต 
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การท างานที่เป็นระบบนั้น จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร งบประมาณ ก าลังคน และการบริหารจัดการที่
ยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี้ บริษัทไม่ปรากฏว่ามีการวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็น
สิ ่งส าคัญอย่างมากส าหรับองค์กรในการด าเนินธุรกิจ ทั ้งนี ้ก็เพื ่อให้องค์กรสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดา และสามารถควบคุมได้ จึงท าให้องค์กรแก้ไขปัญหาได้ล่าช้าเนื่องจาก
ไม่มีแผนการท างานที่ชัดเจน หากแต่เป็นเพียงการวางแผนงานท างานในบางเรื่องเท่านั้น เห็นได้จาก
การประชุมฝ่ายบริหารในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็น  

จากปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการวางแผนการ ยังขาดความร่วมมือจากผู ้ท างานในบริษัท 
จนเกิดการเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาเร็วเกินไป ในบางครั้งการแก้ไขปัญหาขาดความรอบครอบในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  

1.2) ด้านการจัดการองค์กร สรุปได้ว่า มีปัญหาในเรื่องของการจัดการองค์กร ตั้งแต่การ
จัดโครงสร้างองค์กรที่มีผู้บริหารเพียง 1 คน ทีมบริหาร 4 คน (ดูแลรับผิดชอบ 9 สาขา) หัวหน้าสาขา 
และพนักงานกว่า 250 คน ทั ้งในส่วนของงานขายส่ง (Wholesale) และส่วนของงานฝากขาย 
(Consignment) จะเห็นได้ว่า การจัดโครงการสร้างองค์การดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ เรื่องเช่น 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา และพนักงานยังคงเป็นปัญหา เนื่องจาก
ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาได้ทั้งหมด นอกจากการจัดโครงสร้างองค์กรแล้ว บริษัทยังขาดการจัดคนจัด
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในบริษัท ให้พร้อมต่อการท างานที่วางไว้ อีกทั้ง การจัดการองค์กร ไม่มีการ
ก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน ไม่มีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ หากแต่เป็น
การท างานในลักษณะของครอบครัว การมอบหมายด้วยวาจา ตลอดจนการท างานขององค์กรยังขาด
ความราบรื่น  

1.3) ด้านการจัดการก าลังคน สรุปได้ว่า การจัดก าลังคนหรือการบริหารงานบุคคลของ
บริษัทมีข้อจ ากัดในเรื่องของการจัดสรรคนให้ตรงตามกับต าแหน่งงาน จากการสังเกตพบว่า พนักงาน 
ในบริษัทส่วนใหญ่ท างานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร ซึ่งเห็นได้จากทีมบริหารไม่มี
ต าแหน่งงานที่ตายตัว แต่รับผิดชอบทุกส่วนงานภายในบริษัท ถือว่าทีมบริหารมีความรับผิดชอบมาก
เกินความจ าเป็น อาจจะส่งต่อประสิทธิภาพในการท างาน ตัวอย่างเช่น หัวหน้าของฝ่ายบริหารดูแล
รับผิดชอบสาขาทั้งหมดของบริษัท จนท าให้ภาระการท างานของหัวหน้าฝ่ายบริหารมีมากจนเกินไป 
อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการคนในระยะยาว เนื่องจากว่าภาระงานไปกระจุกตัวอยู่กับหัวหน้าฝ่าย
บริหาร 

1.4) ด้านการประสานงาน สรุปได้ว่า บริษัทมีข้อจ ากัดในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต ท าให้การประสานงานติดขัด รวมถึงขาดความร่วมมือในการ
ประสานงานจากหัวหน้าสาขา และพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤตปัญหาเมื่อ
เกิดขึ้นกับองค์การหรือบริษัท ศิริคุณ ซีฟู้ดส์ จ ากัด มักจะท าให้องค์กรไม่สามารถท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ หรือยอดขายส่งและฝากขายของบริษัทลดลง สาเหตุของปัญหาการท างาน



โสฬส ปานเกษม 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

755 

ในบริษัทอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทั ้งในระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ ่ม เช่น การคิดไม่
เหมือนกัน การท างานไม่เหมือนกันและผลประโยชน์ไม่เหมือนกัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นใน
ระหว่างการท างานก็พอที่จะระบุปัญหาเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับคน/วิธีการท า งาน สรุปได้ว่า 
ปัญหาในการท างานภายในองค์กรมีสาเหตุมาจาก (1) คน เช่น เกิดการแบ่งกลุ่ม มีอคติต่อกัน ขาด
ความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบต่องาน (2) งาน เช่น งานไม่มีประสิทธิภาพ งานล่าช้ากว่าก าหนด 
(3) วิธีการท างาน เช่น ขาดภาวะผู้น า ขาดมนุษย์สัมพันธ์ ขาดศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร จาก
ปัญหาดังกล่าวบริษัทควรจะลดระดับของปัญหาและให้สมาชิกเกิดความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ
ผลักดันใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ  

2) ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด ในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ตามหลักกระบวนการบริหาร POLC
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร ภาวการณ์เป็นผู้น า และการควบคุม มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) สรุปได้ว่า ตั้งแต่พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการ
ท างานของผู้บริหารและฝ่ายบริหารของบริษัท ควรให้ความส าคัญกับเตรียมตัวและการวางแผน
ล่วงหน้า กล่าวคือ การวางแผนเป็นส่วนที่ก าหนดทิศทางว่าบริษัทจะบริหารจัดการองค์กรไปในทางใด 
หากให้เปรียบคงเป็นเหมือนพวงมาลัยหรือหางเสือที่คอยควบคุมเส้นทาง ท าให้พนักงานในบริษัทรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท ท ามีเป้าหมาย ท าให้เห็นภาพสิ่งที่ตั้งใจ จนสามารถตั้งเป้าและทุ่มเทกับงานได้
อย่างเต็มที ่นอกจากนี้ ผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรมีการอธิบายในส่วนนี้คือ การก าหนดกิจกรรมหรือ
สิ่งที่ต้องท า สร้างแผนงานให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ในงานร่วมกันแตล่ะต าแหน่ง รวมถึงต้องมีการวางแผนในเชิงยุทธ์ ถือเป็นส่วนส าคัญที่สุด
ในการบริหารจัดการองค์กรเพราะเป็นการก าหนดภาพรวมของบริษัท ทั้งด้านบริหาร เป้าหมาย หรือ
ก าหนดขอบเขตในการท างานของพนักงานต่อจากนี้  

การวางแผนส่วนนี้จึงนับว่าซับซ้อนเป็นพิเศษ นอกจากต้องอาศัยความเข้าใจในองค์กร 
โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น ท าให้การก าหนดแผนงานส่วนนี้จะอยู่ในระดับผู้บริหาร
และฝ่ายบริหาร รวมถึงการวางแผนในเชิงยุทธวิธี ซึ่งแผนนี้เป็นแผนงานไว้ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก โดยเป็นการวางแผนเพื ่อดึงประสิทธิภาพของทรัพยากรที ่ม ีอยู ่ในบริษัทใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา และพนักงาน 
เป็นต้น  

2.2) การจัดการองค์กร (Organizing) สรุปได้ว่า มีการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการในที่นี้เป็นการท าให้พนักงานในบริษัทเข้ามาท างานร่วมกันเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การสร้างความเป็นระเบียบ การสรรหาพนักงาน
การน าหรือสั่งการ และการท าความเข้าใจกับพนักงานในบริษัท การเอาใจใส่พนักงานให้เป็นรากฐาน
ส าคัญของบริษัท การท างานจะเป็นไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อพนักงานน าศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้งาน 
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จึงจะท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือแรงจูงใจในการท างานและความ
ร่วมมือภายในบริษัท การที่พนักงานจะมีแรงจูงใจได้ก็ต่อเมื่อพนักงานรักบริษัทและงานที่ท าอยู่ รักใน
องค์กรที่สังกัด รวมถึงสะดวกใจที่จะท างานร่วมกับคนในองค์กร ซึ่งส่วนนี้บริษัทศิริคุณสร้างได้จากการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมต่อการท างาน วัฒนธรรมภายในองค์กรที่เหมาะสมท าให้พนักงานไม่
เคร่งเครียดจนเกินไป มีกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะของตัวเอง เมือ่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ส าเร็จ  

2.3) ภาวการณ์เป็นผู้น า (Leading) สรุปได้ว่า ผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรปรับทัศนคติ
วิธีคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้าสาขาและพนักงานในบริษัท โดยไม่ควรเริ่มที่การตั้งค าถามว่า
ความเห็นของฝ่ายใดถูก และความเห็นของฝ่ายใดผิด ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุด และยากที่จะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เพราะโดยธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นเป็นการยากที่จะหาใครยอมรับความจริงว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด  ดังนั้น ผู้บริหารและฝ่าย
บริหารจึงต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อน าข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิด
แนวทางในการแก้ไขให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือลดความรุนแรงของปัญหาลง ผู้บริหารจึงต้องมีการ
เปิดกว้างทางความคิด โดยผู้บริหารยินดีที่จะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของตนเมื่อต้องตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาร่วมกับผู้อื่น และยึดหลักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันว่า จะหาทางออกที่เป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร 

นอกจากการปรับทัศนคติวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้ว 
ต้องมีการก าหนดเป้าหมาย เช่น การประชุม เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งฝ่าย
ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา เป็นต้น มีความเข้าใจในสถานการณ์ 
ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกัน เพราะความต้องการของพนักงานจะเป็นตัวอิทธิพลอย่างยิ ่งต่อ
พฤติกรรมการท างาน และการมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในบริษัทถือเป็นผลพลอยได้ของบริษัท แต่ไม่ว่าคน
ในบริษัทจะมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันหรือไม่ก็ตาม ควรได้รับการเปิดเผยเพื่อให้ต่างฝ่ายได้รู้ถึงปัญหา 
เมื่อรู้ถึงปัญหาทุกคนจะพยายามปรับตัวเข้าหากันและตั้งใจท างานมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องใช้ทักษะภาวะผู้น าในการน าพาองค์กรในช่วงวิกฤต ในช่วง
วิกฤตผู้บริหารของบริษัทควรมีความฉลาดทางอารมณ์และแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อทั้งพนักงาน
และลูกค้า เนื่องจากในช่วงเวลานี้ ผู้คนไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความปลอดภัยและการมีสุขภาพ
ที่ดี ดังนั ้นสิ ่งส าคัญที ่สุดคือ การดูแลพนักงานและลูกค้า อย่างไรก็ตามการประคับประคองผล
ประกอบการของบริษัทยังเป็นอีกหนึ่งสิ ่งที ่ส าคัญไม่แพ้กัน โดยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงนั้น
ผู้บริหารควรรวมอ านาจการตัดสินใจเพื่อความชัดเจน รวดเร็ว เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งนีก้ารตัดสินใจและการด าเนินการทุกย่างก้าวนั้นควรอยู่บนเป้าหมายหลักของบริษทัเสมอ 

2.4) การควบคุม (Controlling) สรุปได้ว่า ผู้บริหารและฝ่ายบริหารด าเนินการควบคุม 
ติดตาม และประเมินผลการท างานของบริษัท ทั ้งการประเมินผลงานของพนักงาน ประเมินผล



โสฬส ปานเกษม 
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ประกอบการของบริษัทว่า ตั้งแต่พบปัญหาและอุปสรรคในการท างานภายใต้ภาวะวิกฤตของบริษัท
เป็นไปในทิศทางใด บรรลุตามประเป้าหมายของบริษัทหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของบริษัท 
ศิริคุณ คือ การควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยตระหนักถึงความสด สะอาด และปลอดภัย
ของสินค้าทุกประเภท ทุกชนิด ทางบริษัทฯจึงท าการตรวจสอบและพัฒนาเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาทิ มาตรฐาน HACCP มาตรฐาน GMP มาตรฐาน ISO และ 
HALAL เพ่ือให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า อาหารทะเลสดของศิริคุณมีคุณภาพมาตรฐานใน “ระดับพรีเมี่ยม” 

การควบคุมในส่วนของการขายส่ง (Wholesale) นั้นผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมการท างาน 
ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ สู่กระบวนการผลิต และการจัดจ าหน่ายขายส่งและการฝากขายหน้าร้าน ในแต่
ละขั้นตอนผู้บริหารให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนของการงานฝากขาย (Consignment) ทีมบริหารเป็น
ผู้ดูแลและรับผิดชอบงานทั้งหมด ทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การบริหารสินค้าภายในร้าน  
การติดต่อประสานงานการควบคุมการเข้าออกของพนักงาน การขาด ลา มาสาย การท าเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหา 

นอกจากนี้ การควบคุมงานเป็นเครื ่องชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นไปต่าง ๆ ที่จะรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบว่า หลังจากท าการวางแผนที่ดี จัดองค์การได้ดี ชี้น าองค์การได้ดี สุดท้ายแล้วประสบ
ความส าเร็จตามแผนหรือไม่ ซึ่งผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนต้องตระหนักว่า การควบคุมเป็นการ
ก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไม่ใช่การคอยจับผิดจึง
เห็นได้ว่าบริษัท ศิริคุณ แม้ว่าจะมีการจัดโครงสร้างขององค์การ การวางแผนงาน มีการก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการอ านวยการ มีการสอนงานแล้วก็ตาม แต่การปฏิบัติงานอาจไม่
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากความบกพร่องในหน้าที่การ
งานโดยไม่ได้เจตนา และบางครั้งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการบางอย่าง เช่น ความไม่สนใจงาน 
การเจตนาที่จะกระท าผิด เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมเพ่ือสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น  

นอกจากการควบคุมแล้ว ควรมีการสร้างระบบการท างานให้ได้มาตรฐานเพื่อให้การ
ท างานเป็นระบบ และราบรื่น จึงด าเนินการติดตามผล รายงานผล และประเมินอย่างต่อเนื่อง จากนั้น
จึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดร่วมกัน หากพบว่าแผนงานหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับการท างาน ผู้บริหารและฝ่ายบริหารต้องด าเนินการปรับแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด 

เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
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จากผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤติของ
บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด ซึ ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านการวางแผน 
ด้านการจัดการองค์กร ด้านการจัดการก าลังคน และด้านการประสานงาน จากปัญหาดังกล่าวส่งผล
ต่อการท างานของบริษัท ดังนั้นแล้วหากบริษัทมีการจัดท าแผนการท างานขององค์การที่ชัดเจน และ
เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการองค์กร การจัดก าลังคน การประสานงาน รวมถึงด้านอื่น ๆ ควรจะ
มีการบริหารจัดการคนเข้ามาบริหารจัดการบริษัทนั้น ไม่เพียงแต่จะมีความรู้ความสามารถด้านบริหาร
เพียงเดียว แต่ยังต้องมีความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ ด้วย บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ม จ ากัด เป็น
ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการด้านอาหารทะเลทั้งการขายส่ง และการฝากขาย ตั้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า 
และปลายน ้า ทั้งนี้ การวางแผนและการจัดการองค์กรถือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่บริษัทพบเจอในการท างาน
ภายใต้สภาวะวิกฤต ดังนั้น ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา และพนักงานจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ตามหลักการบริหารจัดการ POLC 4 ด้าน 
ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร ภาวการณ์เป็นผู้น า และการควบคุม ส่งผลให้บริษัทมีแนวทาง
ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ 
จากการศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด 

เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต จะเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤตมี 4 ประเด็นนี้ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดการองค์กร 3) 
ด้านการจัดการก าลังคน และ 4) ด้านการประสานงาน ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ เนื่องจากท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในช่วงสภาวะวิกฤต ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ 
ซีฟูดส์ จ ากัด เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต  

3) ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของบริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด 

เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ใน
การปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต และเพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานของ
บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จ ากัด เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะวิกฤต ซึ่งใน
การศึกษาครั้งต่อไปนั้น ผู้วิจัยเสนอให้มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ในการด าเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกแต่ง
และขีดความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการ  
  



โสฬส ปานเกษม 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของปัญหารัฐ
อิสลาม (Islamic State) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของปัญหารัฐ
อิสลาม (Islamic State) ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา/วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างเหตุการณ์ที่น าสู่การก่อตั้งรัฐอิสลาม (Islamic State) ในอาเซียนกับสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศของอาเซียน
และไทย เพื่อการป้องกัน/เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันปัญหาการขยายตัวด้านการก่อการร้ายของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเทศไทยในอนาคต เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ บุคลากรทางการทหาร 
และ ชาวบ้านที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 ท่านด้วยกัน 
 ผลการศึกษาพบว่า จากกรอบแนวคิดของการศึกษาและข้อสัมภาษณ์จะเห็นว่า ปัจจัยทาง
ประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ตลอดจนพัฒนาการของการก่อ
การร้ายมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอย่าง
มีนัยส าคัญทางด้านศาสนา แต่ก็มีความคิดย้อนแย้งกันอยู่ว่าการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีการขยายอานาเขตหรือไม่ อย่างไร 
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1. บทน า 
จากเหตุการณ์เกิดเหตุปะทะอย่างรุนแรงที่ “กรือเซะ” ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตรวม 108 ศพ เมื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2547 และบทเรียนเหตุการณ์ปะทะหลายจุดในสามจังหวัดชายแดนใต้กว่า 15 ปี 
ของเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มขึ้นในปี 2547 โดยเหตุการณ์และความสูญเสีย
แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ เหตุการณ์ความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปลายปี 
2562 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นรวม 9,987 ครั้ง แบ่งเป็นเหตุยิง 4,315 ครั้ง การซุ่มโจมตี 191 ครั้ง โจมตี
ที่ตั ้ง 42 ครั้ง การวางระเบิด 3 ,512 ครั้ง การวางเพลิง 1,514 ครั้ง ในจ านวนนี้เป็นวางเพลิงเผา
โรงเรียน 315 ครั้ง บ้านเรือน 289 ครั้ง ตู้โทรศัพท์ 267 ครั้ง เสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม 
212 ครั้ง และเผาสถานที่ราชการ 125 ครั้ง ฆาตกรรมด้วยวิธีรุนแรงทารุณกรรม 92 ครั้ง มีเจตนาแย่ง
อาวุธ 176 ครั้ง ชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่ 65 ครั้ง ท าร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ 48 ครั้ง การใช้เหตุ
รุนแรง เช่น ยิงรบกวน ขว้างระเบิดเพลิง เผายางรถยนต์ โปรยตะปูเรือใบ ตัดต้นไม้ ถอดนอตรางรถไฟ
หรือเสาไฟฟ้า และวางวัตถุต้องสงสัย 3 ,582 ครั้ง เหตุร้ายแรงอื่นๆ อีก 5,557 ครั้ง ส่วนสถิติความ
สูญเสีย ยอดรวมผู้เสียชีวิตตลอด 15 ปี ไฟใต้อยู่ที ่ 4,014 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 10,651 คน เป็น
ประชาชน เสียชีวิต 2,605 ราย บาดเจ็บ 5,943 ราย ทหาร เสียชีวิต 578 นาย บาดเจ็บ 2,735 นาย 
ต ารวจ เสียชีวิต 389 นาย บาดเจ็บ 1,599 นาย ผู้น าท้องถิ่น เสียชีวิต 241 ราย บาดเจ็บ 170 คน ครู
เสียชีวิต 109 ราย บาดเจ็บ 130 คน คนร้ายเสียชีวิต 64 ราย บาดเจ็บ 7 คน ผู้น าศาสนาและพระสงฆ์
เสียชีวิต 23 ราย บาดเจ็บ 25 คน พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 42 คน
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ,2562.) 

ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาไฟใต้ในยุคของ พล.ท.พรศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ แม่ทัพภาคที่ 4 
ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รอบปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารราชการระดับสูง ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา อีกท้ังก าลังพลทุกหน่วยในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาภายใต้หลักสันติวิธี 

โดยมีข้อเสนอ 5 นโยบายที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. ท าให้พื ้นที ่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย จัดหน่วยจรยุทธพิเศษเคลื ่อนที ่เร็วเข้าไป

ลาดตระเวน และนอนปะปนในหมู่บ้านเป้าหมายที่คนร้ายมักเข้าหลบซ่อนพักพิงตามที่ได้รับแจ้งมา
จากแหล่งข่าว เพื่อระวังป้องกันไม่ให้คนร้ายลงมาวางแผน ก่อเหตุและดึงชาวบ้านเป็นเครื่องมือได้ 
รวมทั้งให้เพ่ิมการจัดก าลังลาดตระเวนทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ เพ่ือหาเส้นทางการหลบหนีของ
ผู้ก่อเหตุในแต่ละครั้ง และด้านการข่าวมีความแม่นย า 100% มีการเพิ่มปริมาณผู้คนด าเนินการด้าน
การข่าว ในการติดตามเพ่ือจับกุมคนร้าย 

2. แก้ปัญหายาเสพติด ได้ติดตามสกัดจับกุม การล าเลียงของกลุ่มขบวนการค้ายา ตามจุด
ด่านสกัด และติดตามผู้เสพเข้าบ าบัดรักษาตัว ในโครงการค่ายแคมป์ 35 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีผู้
ผ่านการบ าบัดแล้ว
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3. พูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม ตั้งสภาสันติสุขทั้ง 290 ต าบลให้เต็มพื้นที่ให้เกิดภาพทั่วจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้เกิดภาพภาคประชาสังคมที่ใหญ่ที่สุด 

4. รวมใจไทยหนึ่งเดียว พหุวัฒนธรรม ภายใต้ธงไตรรงค์ สนับสนุนหนุนเสริมกิจกรรม
ประเพณีของชุมชนทั้ง 3 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ไม่ให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างกัน ลดทอนความ
อคติระหว่างกัน 

5. กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพให้กับผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชน ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ มีการเสริมสร้างรายได้ อาชีพเสริม 

โดยทั้งหมดนี้คาดหวังว่าจะสามารถสร้างสันติสุข ให้กลับคืนมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อีกครั้ง 

จากข้อมูลข้างต้น และสถานการณ์ปัจจุบันในปี 2564 ปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเกิดจาก
การขยายอิทธิพลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นภัยคุกคามที่ส าคัญของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการเริ่มมีกลุ่มนิยมความรุนแรงของศาสนา
อิสลามที่นับถือศาสนาในนิกายชีอะห์ พยายามสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ จากการตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะท าการศึกษา
วิจัยเรื ่อง “ปัญหารัฐอิสลาม ( Islamic State) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทเรียนส าหรับ
ประเทศไทย” เพื่อศึกษาความเป็นมาของปัญหารัฐอิสลาม ( Islamic State) ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาสาเหตุการก่อเกิด 

และพัฒนาการของสถานการณ์ต่างๆ และศึกษาอิทธิพลของปัญหารัฐอิสลาม ( Islamic 
State) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เหตุการณ์ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย และเสนอบทเรียนด้านความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
เตรียมการรับมือกับการก่อการร้ายทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับประเทศต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของปัญหารัฐอิสลาม ( Islamic State) ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของปัญหารัฐอิสลาม (Islamic State) ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  
 2) เพื่อศึกษา/วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างเหตุการณ์ที่น าสู่
การก่อตั้งรัฐอิสลาม (Islamic State) ในอาเซียนกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศของ
อาเซียนและไทย เพื่อการป้องกัน/เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันปัญหาการขยายตัวด้านการก่อ
การร้ายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเทศไทยในอนาคต 
 

3. ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการจัดตั้งรัฐ
อิสลามของอาเซียนอย่างไร 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบายกรณีศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
โดยก าหนดกรณีศึกษาให้เป็น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
 การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นค าที่ยังไม่มีการจ ากัดความในกฎหมายอาญาที่มีผลผูกมัด
ตามกฎหมายและได้รับการยอมรับอย่างสากล การจ ากัดความโดยทั่วไปของการก่อการร้ายนั้น
หมายถึงเพียงพฤติการณ์รุนแรงซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลัว กระท าการเพื่อจุดประสงค์ทาง
ศาสนา การเมืองหรืออุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ ่ง เป็นการกระท าที่จงใจหรือไม่ใส่ใจต่อความ
ปลอดภัยของผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง (พลเรือน) และกระท าโดยองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใด ๆ 

"การก่อการร้าย" เป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองและอารมณ์ ซึ่งยิ่งเป็นการท าให้การให้ค า
จ ากัดความที่แม่นย ายิ่งยากขึ้นไปอีก การศึกษาได้พบการจ ากัดความ "การก่อการร้าย" มากกว่า 100 
แบบแนวคิดของการก่อการร้ายนั้นอาจเป็นหัวข้อโต้เถียงด้วยตัวของมันเอง เนื่องจากมันถูกใช้อย่าง
บ่อยครั้งโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อลดความชอบธรรมของศัตรูการเมืองหรืออื่นๆ และมีศักยภาพที่จะ
เพ่ิมความชอบธรรมให้แก่รัฐในการใช้ก าลังกับผู้ต่อต้าน ซึ่งการใช้ก าลังเช่นนี้อาจถูกอธิบายว่าเป็นการ
สร้าง "ความกลัว" ขึ้นโดยศัตรูการเมืองนั้นด้วย 

การก่อการร้ายเป็นการกระท าโดยองค์กรการเมืองอย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ของตนเอง ซึ่งมีการด าเนินการทั้งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา กลุ่มชาตินิยม กลุ่มศาสนา กลุ่ม



ปัญหารัฐอิสลาม (Islamic State) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทเรียนส าหรับประเทศไทย 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

764 

ปฏิวัติ และรัฐบาลซึ่งปกครอง ลักษณะทั่วไปคือการใช้ความรุนแรงอย่างขาดการพิจารณาต่อผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องเพ่ือจุดประสงค์ในการเพิ่มความเป็นที่รู้จักให้กับกลุ่ม แนวคิด หรือบุคคล 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาของการเกิดก่อการร้าย 

การก่อการร้ายเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน และเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการของการก่อการร้ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของ 
การก่อการร้าย (เทิดสยาม บุญยะเสนา, ออนไลน์: 2561) ดังนี้  

1. การก่อการร้ายในยุคโบราณ 
การก่อการร้ายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยจากประวัติศาสตร์ การก่อ

การร้ายระบุไว้ว่าราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 กลุ่มซาคารี (Sacarii) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มแรกที่
เป็นพวกหัวรุนแรงนิกายหนึ่งของซีลอทส์ (Zealots) อันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ชาวยิวเพื่อต่อต้านการปกครองของจักรวรรดิโรมันในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) หรือดินแดน
ปาเลสไตน์ (Palestine) กลุ่มซาคารีได้ใช้กลยุทธ์ในการก่อการร้ายโดยการสร้างสภาวะแห่งความ
หวาดกลัว (Environment of Fear) เช่น การลอบสังหาร การลักพาตัว เป็นต้น โดยใช้อาวุธที่ส าคัญ
คือกริช ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวและแตกแยกข้ึนในสังคมโรมัน  

ต่อมาในศตวรรษที่ 11 และ 12 ได้มีการรวมกลุ่มของมุสลิมนิกายชีอะห์ที่เรียกว่า Assasins 
จัดตั้งขึ้นเพื่อลอบสังหารชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ (Sunni) ที่เป็นนักการเมืองหรือครูสอนศาสนาที่ไม่
ตีความศาสนาอิสลามตามแบบพวกตน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าการกระท าเช่นนี้เป็นการอุทิศตนใน
การเดินทางไปสู่สรวงสวรรค์ โดยใช้วิธีการปลอมตัวและใช้ดาบโค้งเป็นอาวุธ โดยเกิดข้ึนแถบเปอร์เซีย
และต่อมาขยายตัวไปยังซีเรีย ถือได้ว่ากลุ่ม Assasins เป็นพวกแรกที่ใช้ยุทธวิธีการปลอมตัวในการ
โจมตีอ านาจของพวกผู้ลอบสังหารได้ขยายออกไปทั่วเอเชียตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออก
กลางและในที่สุดได้แพร่ขยายไปยังทวีปยุโรปและกลายเป็นรูปแบบของการลอบสังหารในเวลาต่อมา 
โดยการก่อการร้ายในยุคนั้นเป็นการสร้างความหวาดกลัวโดยใช้การลอบสังหาร โดยมีอาวุธ คือ กริช 
ดาบ และกลยุทธ์การสร้างความหวาดกลัวยังเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ก่อการร้ายน ามาใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 

2. การก่อการร้ายสมัยใหม่ 
การก่อการร้ายในยุคสมัยใหม่ถือได้ว่าเป็นการเกิดการก่อการร้ายโดยรัฐ (StateTerrorism) 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงของการปฏิวัติฝรั ่งเศสในตอนปลายของศตวรรษที่ 18 โดยกลุ่มจาโคแบง 
(Jacobains) ที่มมีาซิมิลิออง โรเบสปิแอร์ (Maximmilien Robespierre) เป็นแกนน าคนส าคัญได้ก่อ
เหตุโดยการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เป็นศัตรูของการปฏิวัติเพื่อรักษาอ านาจรัฐและผลของการปฏิวัติไว้
เนื่องจากในขณะนั้นฝรั่งเศสได้เผชิญปัญหาจากภายนอกคือการแทรกแซงของรัสเซียและออสเตรียที่
ต้องการให้ฝรั่งเศสกลับไปปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนเดิม และปัญหาภายในคือ
ชาวนาที่ต่อต้านการปกครองจากพวกจาโคแปง จากมาตรการการใช้ความรุนแรงนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้ชื่อว่ายุคสมัยแห่งความหวาดกลัว (Reign of Terror) 
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 3. การก่อการร้ายในศตวรรษท่ี 20 
การก่อการร้ายในศตวรรษท่ี 20 มีเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ 

การก่อการร้ายที่มีอิทธิพลในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ช่วง ดังนี้ การก่อการร้ายใน
ทศวรรษที่ 1950 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุโรปได้มีการตั้งกลุ่มต่อต้านนาซีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ข่มขวัญชาวเยอรมัน และได้ใช้กลยุทธ์ของการก่อการร้ายโดยการลอบสังหารและการใช้ระเบิด ต่อมา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการต่อสู้ของหลายชาติเพื่อให้พ้นจากการเป็นอาณานิคม และเกิด
การปฏิวัติขึ้นหลายครั้งทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ซึ่งการก่อการร้ายในช่วงนี้จะมีลักษณะที่เป็นแบบ
กองโจรที่เป็นการใช้กลยุทธ์ที่ด าเนินการแบบมิใช่สงครามในรูปแบบปกติ แต่เป็นการใช้กองก าลัง
ทหารหรือกองโจรในเมืองเพ่ือก่อการร้ายท าให้ฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบต่อผู้ที่ได้เปรียบในสงครามมาตลอด 
นอกจากนี้รัฐบาลของหลายประเทศยังมีการใช้การก่อการร้ายเป็นเครื่องมือในการรักษาอ านาจของ
ตนเองไว้เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถต่อสู้กับการปฏิวัติได้แต่ยังสามารถรักษาอ านาจไว้ได้ด้วยการข่มขู่
พลเมืองของตนเองมิให้ท าการปฏิวัติ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 (พลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท, 2562) ได้ท าการศึกษาปัญหารัฐอิสลาม (Islamic State) 
ในตะวันออกกลาง : บทเรียนส าหรับภูมิภาคอาเซียน จากงานวิจัยพบว่า การก่อเกิดของการก่อตั้งรัฐ
อิสลามในตะวันออกกลางได้ส่งผลให้การก่อการร้ายทั่วโลกและในอาเซียนมีความรุนแรงขึ้น รวมถึง
การปฏิบัติการยึดเมืองมาราวีที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดข้ึนในอาเซียน บทวิจัยนี้ได้ก าหนดกรอบการ
วิจัยด้วยการศึกษาการก่อการร้ายโดยรัฐอิสลามในตะวันออกกลาง วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการก่อ
การร้ายในภูมิภาคอาเซียนผ่านตัวแปรร่วมที่ส าคัญทั้งในแง่ของความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์ ความ
แตกต่างของภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการก่อการร้าย และการพัฒนา
ของสถานการณ์ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ เพ่ือ
น ามาเป็นบทเรียนในการเสนอแนะแนวทาง ก าหนดนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศของ
อาเซียน ในการเสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันปัญหาการขยายตัวด้านการก่อการร้ายของภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงประเทศไทยในอนาคต 
 (สุรชาติ บ ารุงสุข และกุลนันทน์ คันธิก , 2563) ได้ท าการศึกษาการก่อการร้ายในเมืองร่วม
สมัย : การโจมตีและการป้องกัน จากงานวิจัยพบว่า การก่อการร้ายที่เกิดกับพื้นที่ที่เป็นเมืองเป็น
ประเด็นส าคัญของปรากฏการณ์ความรุนแรงในโลกศตวรรษที่ 21 ความรุนแรงเช่นนี้ชี ้ให้เห็นถึง
ประเด็นใหม่ที่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายในเมือง (Urban Terrorism) แตกต่างจากปรากฏการณ์
ความรุนแรงส าคัญของโลกจากช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 ที่เป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบใน
ชนบท (Rural Insurgency) อันเป็นความรุนแรงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนใหญ่
หรืออยู่เขตป่าเขาเป็นส าคัญ แต่ส าหรับโลกปัจจุบัน เมืองเป็นพื้นที่ของความรุนแรง หรืออาจกล่าว
ในทางทหารได้ว่า เมืองคือสนามรบใหม่ โดยงานวิจัยนี้ต้องการชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงใน 3 
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ประเด็นหลักได้แก่ 1) การก่อการร้ายในเมืองเป็นรูปแบบของความรุนแรงร่วมสมัยโดยเน้นถึงแบบ
แผนใหม่ 3 ประการ ได้แก่ รถระเบิด คนระเบิด และปฏิบัติการของบุคคลคนเดียว 2) แบบแผนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลจากพัฒนาการของเครื่องมือใหม่ในการก่อความรุนแรง อันได้แก่ พัฒนาการ
ของระเบิดแสวงเครื่อง รวมถึงองค์ความรู้ในการประกอบระเบิด และ 3) การน าเสนอถึงข้อพิจารณา
ในการรับมือและปูองกันความรุนแรงดังกล่าว ด้วยการออกแบบสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เป็นเรื่องของพื้นที่
สิ่งปลูกสร้างในเมือง 
 (นายทวียศ ศรีเกตุ, 2558) ได้ท าการศึกษาก่อการร้าย...ภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติ จาก
บทความงานวิจัยพบว่า การก่อการร้ายเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไป
จากการกระท าความผิดอาญาทั่วไป แม้ว่าจะใช้วิธีการที่เป็นการกระท าความผิดอาญาสามัญ เช่น การ
วางเพลิง การวางระเบิดอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน แต่ผู้กระท ามีเจตนาเพ่ือ
สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้อื่น หรือสร้างความน่าเกรงขามภายในสังคมหรือเพื่อเป็นการบังคับขู่เขญ็ให้
รฐับาลด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 
ศาสนา หรืออุดมการณ์ความเชื่อของตน ซึ่งการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สิน และการด ารงชีวิตปกติ และท าลาย
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างมหาศาล ความทารุณโหดร้ายและความต่อเนื่องของการก่อการ
ร้ายที่ยังคงมีอยู่ และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกเป็นเหตุให้ทุกประเทศต่างพยายามร่วมมือกันใน
การจัดการกับปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งปัญหาที่ส าคัญที่สุดในเวทีระหว่างประเทศคือ การก าหนด
นิยาม หรือการก าหนดความผิดฐานก่อการร้าย เนื่องจากไม่สามารถก หนดความหมายของการก่อการ
ร้ายที่ชัดเจนและยอมรับตรงกันทุกประเทศ โดยในส่วนของการกระท านั้นทุกประเทศต่างเห็นตรงกัน
ว่าเป็นความผิดอาญาสามัญ แต่ในส่วนของมูลเหตุจูงใจหรือเจตนาพิเศษ เช่น การขู่เข็ญหรือบังคบัให้
รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการอันเกิดจากอุดมคติ ความเชื่อ หรือความเชื่อทาง
ศาสนาซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกัน เนื่องจากอุดมการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมและเป็น
การขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ต่าง ๆ จึงเป็นการยากที่จะแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

5. ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 
 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับ บุคลากรทาง
การทหาร และ ชาวบ้านที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสัมภาษณ์ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 1. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ของการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนมีที่มา ส่งผล หรือการ
เชื่อมโยงกนัหรือไม่ อย่างไร กับการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตัวแปร : 

- ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ 

- ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ 

- ปัจจัยภายใน 

- ปัจจัยภายนอก 

- พัฒนาการของสถานการณ์ 

 

ปัญหารัฐอิสลาม (Islamic State) 

ภูมิภาคอาเซียน 

ตัวแปร : 

- ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ 

- ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ 

- ปัจจัยภายใน 

- ปัจจัยภายนอก 

- พัฒนาการของสถานการณ์ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “ภูมิภาคอาเซียน” 

ข้อเสนอแนะ / บทเรียนต่อประเทศไทย 

ศึกษาปัจจัย

ร่วมที่ส่งผลต่อ 

การก่อก าเนิด

การเชื่อมโยง 

สู่การก่อตั้ง 

รัฐอิสลาม และ

พัฒนาการ 
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 2. ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนมีที่มา ส่งผล หรือการ
เชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่างไร กับการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. ปัจจัยภายในของการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนมีที่มา ส่งผล หรือการเชื่อมโยงกัน
หรือไม่ อย่างไร กับการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. ปัจจัยภายนอกของการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนมีที่มา ส่งผล หรือการเชื่อมโยงกัน
หรือไม่ อย่างไร กับการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5. พัฒนาการของสถานการณ์ของการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนมีที่มา ส่งผล หรือการ
เชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่างไร กับการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6. แนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเน้นไปใน
ทิศทางใด และมีแนวทางอย่างไร 
 7. แนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศของอาเซียนและไทย เพ่ือ
การป้องกัน/เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันปัญหาการขยายตัวด้านการก่อการร้ายของประเทศไทย 
รวมถึงภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
 8. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการขยายตัวของการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก
ขึ้น และควรมีแนวทางในการป้องกันอย่างไร 
  

6. ผลการศึกษา 
 ปัจจัยต่างๆที ่ส่งผลต่อการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที ่ได้รวบรวมจาก
การศึกษาทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมรวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ 

1. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ของการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนมีที่มาจาก การปฏิบัติการ
ยึดเมืองมาราวีที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในอาเซียน และเรื่องของศาสนาก็มีส่วน
เช่นกัน เนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นจังหวัดที่มีการเคยแบ่งแยกดินแดน 
และมีความต้องการแบ่งแยกดินแดนในการปกครอง โดยใช้เหตุผลเรื่องศาสนามาเป็นข้อ
เรียกร้องให้เกิดการปรับเปลี่ยนการปกครอง และแยกดินแดนเพื่อปกครองตนเอง โดย
เหตุการณ์จุดชนวนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการก่อการร้ายในแง่ของศาสนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อาจมาจากเหตุการณ์กราดยิงในมัสยิดกรือเซะ เมื่อเดือนเมษายน 2547 
เป็นต้นมา โดยกลุ่ม Jehmaah Islamiyah มีหลักฐานอย่างชัดเจนทางประวัติศาสตร์ใน
การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากชาติอาณานิคม ยังคงยืนหยัดในการด ารง
แนวทางการต่อสู้จนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ ชาวบ้านเล่าว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังคงรักษาภิ
หลังทางประวัติศาสตร์นั้นไว้อย่างเหนียวแน่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น
คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สบภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ
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กลุ่มอ่ืนๆในพ้ืนที่ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การคืนความยุติธรรมให้แก่ หะยีสุหลง อับดุลกอ
เดร์ โต๊ะมีนา ที่น ากลับมาเล่าใหม่ในบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง 

2. ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีผลต่อการก่อ
การร้ายคาบเกี่ยวกันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปกครองแบบรัฐอิสลาม บ้างก็ว่าเป็น
รัฐที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงิน อาวุธ พื้นที่หลบซ่อน เพื่อแสดงความเห็นอกเห็น
ใจในความเป็นศาสนาเดียวกัน เนื่องจากหากมีการแยกตัวออกมาปกครองกันเองใน
รูปแบบรัฐอิสลาม รัฐที่มีพ้ืนที่ติดกันอาจเข้ามาแทรกแทรงทางด้านการเมืองได้ 

3. ปัจจัยภายในการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียน ผู้สัมภาษณ์ให้ความเห็นตรงกันว่า มี
แรงจูงใจทางด้านศาสนา ซึ่งเกี ่ยวเนื่องกับการปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกัน โดยการบิดเบือนหลักค าสอนทางศาสนาไปใช้ในทางที่ผิด 
และรุนแรง ดังนั้น จึงเป็นจุดเชื่อมกันของภูมิภาคอาเซียนกับประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางด้านศาสนา ทั้งนี้ ความเห็นอกเห็นใจกันทางด้านศาสนา หรือความ
เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดการสนับสนุนทางด้านต่างๆ ที่น ามาซึ่งการก่อการ
ร้าย 

4. ปัจจัยภายนอกของภูมิภาค ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นเรื่องของการพยายาม
เข้ามาแทรกแซงของชาติมหาอ านาจ เช่น องค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ กลุ่มก่อ
การร้ายอาจสร้างภาพการกระท าที่รุนแรงจากภาครัฐ เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการก่อ
เหตุจากกลุ่มขอตนเอง ให้ปรากฏในสายตาประชาคมโลก อีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ คือด้านสื่อสารมวลชน หรือสื่อต่างๆ ตลอดจนการประกอบสร้างอุดมการณ์
อย่างมากต่อการลอกเลียนแบบ หรือการตั้งเป็น role model ของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. พัฒนาการของสถานการณ์ก่อการร้ายในอาเซียน คิดว่าส่งผลต่อสถานการณ์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบรูปแบบในการก่อเหตุ หรือ
เลียนแบบรูปแบบการเผยแพร่แนวคิดที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีใช้การชักจูงบุคคลให้เข้ามาร่วม
กลุ่ม ตลอดจนความเข้มแข็งของชาติพันธุ์ หรือวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องศาสนา เป็น
ประเด็นที่มองข้ามไปไม่ได้เลยส าหรับการก่อเหตุสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ควรมุ่งเน้นที่การเจรจาสันติภาพ เพ่ือให้เกิดการตกลงใจที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
เพื ่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื ่องจากการจัดตั ้งเขตปกครองพิเศษ คือ 
เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มก่อการร้ายในมุมมองของภาครัฐ 

7. แนวทางในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน คิดว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนควรมี
การประสานงานหรือกรอบความร่วมมือทางด้านการต่อต้านการก่อการร้าย แลกเปลี่ยน
ข่าวสารทางด้านการก่อการร้ายระหว่างกัน ตลอดจนการฝึกร่วมกัน  เป็นการบูรณาการ
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ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของพื้นที่ที่มีความขัดแย้งร่วมกัน เช่น การจัดตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ 
เฉพาะประเทศท่ีมีความขัดแย้ง เช่น ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

8. คิดว่าการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่น่าจะขยายความรุนแรงไปได้มากกว่านี้ 
เป็นเพียงการก่อเหตุขนาดเล็ก และไม่ ได้ร ับการสนับสนุนจากประชาชนในพื ้นที่ 
ตลอดจนผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพต่อไป อีกนัยหนึ่งก็มีความเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้มากที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น การป้องกันเบื้องต้น คือ การปลูกฝังแนวคิด
รัฐชาติสมัยใหม่ ลดการสร้างวาทกรรมการเกลียดชังโดยเฉพาะการปฏิบัติ การด้าน
จิตวิทยา 

 

7. สรุปผลการศึกษา 
 จากกรอบแนวคิดของการศึกษาและข้อสัมภาษณ์จะเห็นว่า ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ 
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ตลอดจนพัฒนาการของการก่อการร้ายมี
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอย่างมี
นัยส าคัญทางด้านศาสนา แต่ก็มีความคิดย้อนแย้งกันอยู่ว่าการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีการขยายอานาเขตหรือไม่ อย่างไร 
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บทคัดย่อ 

  ประเทศไทยน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานศาลยุติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2553  เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนางานศาลเกี่ยวกับการบริหารส านวนคดี และอ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความแต่
ยังไม่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมาย ,การเข้าถึงข้อมูลรวมถึงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) เป็นตัวกระตุ้นท าให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมเพิ่มมากขึ ้นอย่างมี
นัยส าคัญ  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั ้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคในระบบงานในด้านที่เกี่ยวกับการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ตุลา
การผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความ หรือคู่ความที่เป็นประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นโปรแกรม
ระบบงานที่มีการใช้งานมากที่ส ุดซึ ่ง ได้แก่ โปรแกรมระบบงานศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) 
โปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) โปรแกรมระบบการยื่นและส่งค าคู่ความและ
เอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปในอนาคต  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ตัวแทนผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม กลุ่มผู้รับบริการ 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: ananya.tha@stu.nida.ac.th 
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และผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม ได้แก่  ผู ้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส านักงานทนายความ ทนายความ และประชาชนผู้ใช้บริการ จ านวนรวม 20 ราย ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ปัญหาด้านเทคโนโลยีหรือปัญหาเชิงระบบ ได้แก่ ปัญหาด้านความหลากหลายของ
โปรแกรมระบบงาน ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และมี
ข้อจ ากัดในเรื่องประสิทธิภาพของการใช้งานที่ยังไม่สามารถใช้บริการกับงานคดีทุกประเภท ปัญหา
เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยปัญหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสภาพไม่พร้อมใช้งานและมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ  
 2) ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ 
ได้แก่ ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการศาลยุติธรรมของภาคประชาชน ปัญหาด้านความเหลื่อมล ้าใน
การเข้าถึงบริการศาลยุติธรรมซึ่งสาเหตุหลักมาจากศักยภาพหรือความสามารถของแต่ละคนที่ไม่เท่า
เทียมกัน ทั้งในด้านฐานะทางสังคม ปัญหาด้านรายได้ของแต่ละบุคคลและในด้านการศึกษา รวมถึง
ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของศาลว่ามีการให้บริการอย่างไร การอบรมและให้ความรู ้กับ
ประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึง และปัญหาในด้านทัศนคติและการมีจิตบริการของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการให้บริการหรือให้ค าแนะแก่ประชาชนหรือคู่ความในคดีต่างๆ  
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ; ปัญหาเชิงระบบ ; ปัญหาเชิงโครงสร้าง ; ความเหลื่อมล ้า 
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1.บทน า 
 ในปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั่วโลกจึงมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็สามารถท าได้ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่าย ทุกประเทศทั่วโลกได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ในการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสังคมดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้บริบททั้งทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการเมืองและทางด้านสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัตร น ามาซึ่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ปัจจุบันคนไทยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในชีวิตประจ าวัน ในการท าธุรกรรมด้าน
ต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ ้น ท าให้ภาครัฐเริ ่มตระหนักและให้ความส าคัญต่อบริบทของ
สังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกล
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื ่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระดับประเทศ และมุ่งใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐแทนกระบวนการท างานเดิมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเข้าถึงยาก มาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่การ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ท าให้มีความกระชับ
และไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในเกือบทุกองค์การไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมือง รวมถึงด้าน
ความยุติธรรมอย่างศาลยุติธรรมด้วยเช่นกัน 
 ศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับเรื่องคดีความ การพิจารณา
และพิพากษาคดี รวมถึงการด าเนินการด้านอรรถคดีโดยเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
แต่เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณคดีความที่เข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จน
ท าให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล ศาลยุติธรรมจึงมีการน าเอาเทคโนโลยีสารดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยเริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน
และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศาลยุติธรรมได้มีการปรับบริบทตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าเทคโลยีดิจิตัลและเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการท างานภายในศาลยุติธรรม ทั้งในด้านการพิจารณาและ
การพิพากษาคดี รวมทั้งใช้ในการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานศาลยุติธรรม และ
ใช้ในการอ านวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ศาลยุติธรรมได้มีก ารจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
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การส่งเสริมงานและพัฒนางานของศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป โดยได้เริ่มจากโครงการ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม : Electronic 
Court หรือ e-Court” เพ่ือสร้างความคล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่าย การด าเนินคดีท าได้สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น และมีความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม จึงได้มีการเริ่มต้นพัฒนาระบบ e-court ขึ้น เพ่ือ
ให้บริการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่งผลโดยตรงทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย 
 แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งมี
การแพร่ทั่วโลกและเริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ท าให้
เกิดปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วน รวมถึงการด าเนินการ
ของศาลยุติธรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
ระลอกแรกเมื่อปี 2563 ท าให้ศาลต้องยกเลิกวันนัดพิจารณาคดีและเลื่อนคดีไปถึง 163,620 คดี 
(เมทินี ชโลธร, เวทีเสวนาวิชาการประกาศภาพลักษณ์ใหม่ของศาลยุติธรรม) ประกอบกับช่วงปลายปี 
2563 ถึงต้นปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะที่สองเริ่มประทุขึ้นใหม่และมีความรุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีรายงานจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นโดยตลอด ประธาน
ศาลฎีกาจึงได้มีการเน้นย ้าให้บุคลากรของศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนที่มาติดต่อศาลและความปลอดภัยของบุคลากรในศาลยุติธรรมเป็นส าคัญ ศาลยุติธรรมจึงได้
จัดวางแนวทางการด าเนินคดีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ เพื่อให้คู ่ความด าเนินคดีได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยก าหนดให้ประชาชนที่มีความจ าเป็นต้อง
ติดต่อศาลยุติธรรมสามารถเลือกใช้ช่องทางในการติดต่อผ่านระบบออนไลน์และระบบเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ที่ศาลได้พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ลดการเดินทางมาศาลโดยไม่จ าเป็น รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับคู่ความหรือประชาชนที่
ต้องติดต่อราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ทั้งนี้ศาลยุติธรรมได้ขอความร่วมมือจากประชาชน คู่ความ
ในคดี และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ขอความร่วมมือจากทนายความทุก
ฝ่ายให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อและด าเนินคดีตามแนวทางที่ศาลยุติธรรมก าหนด ซึ่ง
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีบริการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคู่ความ ทนายความ และประชาชน 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถด าเนินคดีในรูปแบบใหม่ไปได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อลง 
ระบบเทคโนโลยีและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ศาลยุติธรรมน ามาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี เช่น 
การยื่นค าคู่ความหรือยื่นเอกสารผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม Case Information Online 
Service (CIOS), การให้บริการการยื ่น ส่ง และรับค าคู ่ความ และเอกสารผ่านทางระบบรับ–ส่ง 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing), การพิจารณาคดี การนัดฟังค าพิพากษา หรือค าสั่งศาล ใช้การประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมผ่านสมาร์ท
โฟนหรือคอมพิวเตอร ์ เช ่น Google meet, Line Meeting,โปรแกรม Zoom, Cisco, WebEx, 



อนัญญา  ธรรมจง 
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Microsoft team หรือผ่านแอปพลิเคชั ่นอื ่น , ระบบบสืบค้นและติดตามผลคดีของศาลชั้นต้นทั่ว
ประเทศและติดตามการประกาศนัดไต่สวนผ่านระบบ e-Notice system และการติดตามส านวนคดี
ผ่านระบบ Tracking system เป็นต้น  
 จากปัญหาปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน ามาสู่ปัญหา
คดีล้นศาล และจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
ที่ท าให้ศาลต้องเลื่อนคดีออกไปเป็นจ านวนมากจนท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเกิดความ
ล่าช้า จนกลายเป็นความยุติธรรมที่ล่าช้า จึงท าให้ผู ้ศึกษาสนใจศึกษาค้นคว้าถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานของระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมว่าในปัจจุบันยังมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในด้านใดบ้างที่จะต้องมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากสภาพปัญหาระบบงาน
ในปัจจุบันพบว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะในด้านที่
เกี่ยวกับการให้บริการแก่คู่ความในคดีหรือประชาชนทั่วไป ยังมีปัญหาและข้อขัดข้องหลายประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก ปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลายของโปรแกรมระบงานที่มีความหลากหลาย
มากเกินไป สาเหตุเกิดจากมีการพัฒนาโปรแกรมจากหลายหน่วยงาน และแต่ละระบบต้องมีการกรอก
ข้อมูลส่วนบุคคลและต้องมีการยืนยันตัวตนที่แตกต่างกัน จึงท าให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้แต่ละโปรแกรมระบบงานมีข้อจ ากัดและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน 
ท าให้เข้าใจยากไม่สะดวกในการใช้งานอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความสับสนในการใช้งาน  
 ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบงานที่มีความยุ่งยาก มีหลายขั้นตอน
และมีความซับซ้อน เข้าใจยาก โปรแกรมระบบงานที่ศาลได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการหรืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนนั้นยังมีความยุ่งยากและซับซ้อน มีหลายขั้นตอน แต่ละข้ันตอนมีการใช้งานที่มี
รายละเอียดในการกรอกข้อมูลเยอะมาก ถึงแม้ว่าศาลยุติธรรมจะได้มีการเขียนขั้นตอนการใช้งาน มี
การท าคลิปวีดีโอเพ่ือสอนขั้นตอนการใช้งานไว้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถอ่านขั้นตอน
แล้วท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง หรือสามารถศึกษาท าความเข้าใจได้ด้วยตนเองจากการดูคลิปวีดีโอ
ดังกล่าว ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก ตัวโปรแกรมระบบงานต่างๆ ที่ออกแบบมาให้มีความยุ่งยากซับซ้อน 
และการใช้ภาษาในการอธิบายที่เป็นภาษาทางการหรือเป็นศัพท์เฉพาะท าให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถ
เข้าใจความหมาย หรือไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารดังกล่าวได้ 
 ประการที่สาม เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบงานที่มีไว้เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปรแกรมระบบงานล่มบ่อยครั้ง รวมถึงการที่โปรแกรมระบบงานจะมีการอัพเดทข้อมูลบ่อยครั้ง ซึ่งแต่
ละครั้งใช้เวลาในการอัพเดทข้อมูลนานเนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมาก ท าให้โปรแกรมระบบงานไม่
สามารถใช้บริการในบางช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ศาลยุติธรรมจะได้มีการพัฒนาโปรแกรม
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ระบบงานออกมามากมายหลายระบบ แต่ในปัจจุบันโปรแกรมระบบงานต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น ยังไม่สามารถให้บริการครอบคลุมการใช้บริการได้ครบทุกประเภทคดี 
ค าร้องบางประเภทยังไม่สามารถยื่นผ่านระบบได้ และการให้บริการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกศาลใน
ราชอาณาจักร 
 ประการที่สี ่ ปัญหาเกี่ยวกับด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และไม่อยู ่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และระบบสัญญาอินเตอร์เน็ตที ่ไม่มีความเสถียรจึง
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นอย่างมาก รวมตลอดถึงปัญหา
เกี่ยวกับด้านบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมระบบงานและแก้ไขปัญหาขัดข้องที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีเพ่ิมสูงขึ้น 
 ประการที่ห้า ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาทางด้านมิติของสังคมซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ 
ได้แก่ ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการศาลยุติธรรมของภาคประชาชน ปัญหาด้านความเหลื่อมล ้าใน
การเข้าถึงบริการศาลยุติธรรม โดยสาเหตุของความเหลื ่อมล ้ามาจากศักยภาพในการเข ้าถึง
กระบวนการศาลยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน ฐานะทางสังคม ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวและทักษะ
ของแต่ละบุคคล ปัญหาคดีล้นศาล ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของศาล การอบรมและให้ความรู้กับ
ประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึง 
 จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานค้นคว้าอิสระนี้จึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้งานระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้นในศาลชั้นต้นและเน้นในส่วนที่
เกี ่ยวข้องกับด้านของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการท างาน 
ปัญหาของระบบหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติทางสังคม คือ ท าให้เกิดความ
เหลื่อมล ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีศาลยุติธรรมของประชาชนชาวไทย ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากความ
แตกต่างในด้านของรายได้ การศึกษา ความรู้ และทักษะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล โดยได้ศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง คือ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
ระบบหรือโปรแกรมโดยตรง รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่เป็นคู่ความในคดีและเป็นผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีของศาลยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง เพ่ือ
น าไปสู่การหาแนวในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของระบบงานศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชน และเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการท างาน
ของศาลยุติธรรมต่อไปด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในศาล
ยุติธรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาทางด้านผู้ใช้บริการเพื่อสะท้อนถึงปัญหาในการใช้โปรแกรมระบบงาน
ของศาลยุติธรรม 
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 1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและเหตุขัดข้องต่างๆ ในการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศาลยุติธรรม เพ่ือน าไปพัฒนาการโปรแกรมระบบงานด้าน
การให้บริการประชาชนและประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรมต่อไป  
 
1.3 ค าถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
 1.3.1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานศาลยุติธรรมในด้านของการให้บริการกับ
กลุ่มผู้ใช้บริการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
 1.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานศาล
ยุติธรรมเป็นอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระบบงานศาลยุติธรรมในส่วนของศาลชั้นต้นที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค โดยศึกษาปัญหาที่เกิดในด้านการบริหารจัดการงานคดี
และมุ่งเน้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับด้านของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโปรแกรมระบบงาน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมที่ต้องใช้โปรแกรมระบบงาน 
ทนายความ คู่ความทุกฝ่าย หรือประชาชนที่มีคดีความ ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าให้เห็นถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเลือกกลุ่มบุคคลผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยเป็นการเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและ
เป็นผู้ที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมจริง ได้แก่ นิติกรช านาญการพิเศษซึ่งเป็นผู้แทน
ของผู้บริหารส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม นักวิ ชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการส่วน
นวัตกรรมซึ่งเป็นผู้แทนของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศาลยุติธรรม 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม กลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีของศาลยุติธรรม ได้แก่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น ผู้บริหารหรือหัวหน้าส านักงาน
ทนายความ ทนายความ และประชาชนผู้ใช้บริการ จ านวนรวม 20 ราย ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ลักษณะหัวข้อและตอบโจทย์เนื้อหาของการวิจัย นอกจากนี้ยังหาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยา นิพนธ์ ดุษฏีนพิธ์  บทความ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบศาลยุติธรรม ศึกษาจาก
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และแหล่งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือ โดยได้มีการ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ
น าไปสู่การวิเคราะห์ปัญาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์
ในการน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื ่อพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรมต่อไป 
 



วิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาด้านผู้ใช้บริการ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารจัดการของศาลยุติธรรม แล้วน าไปปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานด้านเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมต่อไป 
 1.5.2 เพื ่อใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างในอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรในองค์การศาล
ยุติธรรม รวมถึงเปิดอบรมและให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทนายความ คู่ความในคดี
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจถึงโปรแกรมระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปสู่การคิดวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
 1.5.3 ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษา
แนวโน้มของการพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานภายในองค์การ ใน
ยุคประเทศไทย 4.0 

 
กรอบแนวคิดในศึกษา
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2.วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการคดีของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาด้านผู้ใช้บริการ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และเน้นสัมภาษณ์
ต่อกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เพื ่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีของศาลยุติธรรมอย่างละเอียด และเน้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการใช้งานที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาวิจัยได้ท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) สมัครใจ (Voluntary) และเป็นผู ้กลุ ่มให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะหัวข้อและเนื้อหาตามที่ผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูล 
โดยพิจารณากลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรง และเป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานศาลยุติธรรม คือ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้แทนของผู้บริหาร 
จ านวน 1 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน (2) กลุ่มงานด้านกฎหมายและวิชาการศาล
ยุติธรรม  คือ นิติกรช านาญการตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 1 คน (3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมที่ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี คือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น จ านวน 1 คน  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 คน 
(4) กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม คือ ทนายความระดับหัวหน้า
ส านักงาน จ านวน 3 คน ทนายความที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมใน
หลากหลายภูมิภาค จ านวน 7 คน และประชาชนผู้ฟ้องคดี(โจทก์) จ านวน 2 คน ประชาชนผู้ถูกฟ้องคดี 
(จ าเลย) จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 ราย เมื่อได้ผลจากการเก็บข้อมูล จึงน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ และ
น าเสนอในรูปแบบการบรรยายและพรรณนาต่อไป 
 

3.สรุปผลการศึกษา  
 1. ระบบบริหารงานของศาลยุติธรรม 
  ศาลยุติธรรมซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์  และศาล
ฎีกา ซึ่งคดีทั้งหมดจะเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์เป็นศาลที่รับอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลต้นไว้พิจารณาพิพากษา ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดที่รับฎีกาคัดค้านค าพิพากษาหรื อ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไว้พิจารณาพิพากษาและถือเป็นที่สุด  
  ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลตั้งต้นคดีมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่ง
จัดการคดีทั้งปวง ยกเว้นคดีบางประเภทที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น จึงถือว่าศาล
ชั้นต้นเป็นศาลที่ให้บริการกับประชาชนมากท่ีสุดในราชอาณาจักร จากสถิติคดีที่น าเข้าสู่การพิจารณา
ในปี 2563 ของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรทั้งส่วนที่เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา มีคดีเข้าที่เข้าสู่การ
พิจารณาสูงถึง 1,779,759 คดี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ ่งที ่ศาลยุติธรรมจะต้องมีการน าระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการท างานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการคดี ด้านการ
พิจารณาและพิพากษาคดี รวมถึงใช้ในการสนับสนุนงานด้านส านักงานของศาลอีกด้วย โดยได้มีการ
ด าเนินการภายในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรมที่มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ศาลยุติธรรมได้มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชัดเจนและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ครอบคลุมการท างานและเพื่อประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับเมื่อรัฐบาลมีการประกาศใช้นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล มีความปลอดภัยและสามารถรองรับ
การท างาน ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงมีแนวทางในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของประเทศ  
  ในแต่ละปีจากสถิติจ านวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรใน
แต่ละปีมีปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลเป็นจ านวนมาก โดยในปีพ.ศ.2562 -2563 ศาล
ยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร มีจ านวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาทั้งส่วนที่เป็นคดีแพ่งและคดีอาญาสู งถึง
เกือบสองล้านคดี ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของศาลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการท างานทั้งในส่วนของการรับฟ้อง ส่วนการ
ด าเนินการพิจารณาคดี และในส่วนการพิพากษาตัดสินคดีความต่างๆ เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ
คดีและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คู่ความและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอย่างมีศักยภาพ จาก
สถิติจ านวนปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2562 – 2563 ปรากฎตามตารางที่ 1.1 
ตารางท่ี 1.1 สถิติคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักรย้อนหลัง 10 ปี (ปีพ.ศ.2554-
2563)  

 
ที่มา : ศาลยุติธรรม, “ผลการด าเนินงานด้านของศาลทั่วราชอาณาจักร”, 
https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/2087/iid/246404 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 
ตุลาคม 2564) 
 



อนัญญา  ธรรมจง 
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 และจากสถิติจ านวนปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรในปี 
พ.ศ.2564 นับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปรากฎตามตารางที่ 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 เปรียบเทียบปริมาณคดีศาลยุติธรรมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ.2564 

 
ที่มา : ศาลยุติธรรม, “ผลการด าเนินงานด้านคดีของศาลยตุิธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2564 (มกราคม-มีนาคม)”, 
https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/2087/iid/246404 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 
ตุลาคม 2564) 

 
  จากสถิติปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ศาลยุติธรรมจึงได้เร่ง
พัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการพิจารณาคดีและในการพิพากษาคดี เพื่อลด
ปัญหาคดีล้นศาลและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการพิจารณาคดีให้มีความรวดเร็วและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่คู่ความในคดีหรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ศาล
ยุติธรรมจึงได้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในระบบงานของศาลยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง  และด้วย
ภารกิจหลักของศาลยุติธรรมที่มีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคมจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้ศาลยุติธรรมเป็น Digital court ในปีพุทธศักราช 
2563 และมีการพัฒนาต่อยอดระบบออนไลน์ต่างๆ เพื ่อก้าวไปสู ่ Smart Court โดยมีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  โปรแกรมระบบการบริหารจัดการงานคดีของศาลยุติธรรมในด้านการให้บริการ
โปรแกรมระบบงานที่มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก  ได้แก่ 
  1) โปรแกรมระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) คือ โปรแกรมในการยื่น 
ส่ง และรับค าคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบที่ให้บริการกับคู่ความ
หรือประชาชน รวมทั้งทนายความในการยื่นค าฟ้อง การส่งค าคู่ความและเอกสารในคดีแพ่งและคดี
ผู้บริโภคโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล และสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถยื่นค าฟ้องหรือค า
ร้องในการตั้งต้นคดี ยื ่นค าให้การต่อสู้คดี ยื ่นค าคู่ความ หรือค าร้องอื่นๆ ที่ระบบก าหนดไว้ และ
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช าระค่าธรรมเนียมศาลได้หลายทางเลือก เช่น ช าระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตร
เดบิต , ช าระผ่านพร้อมเพย์ หรือ QR Code , ช าระผ่านระบบ e-Payment , ช าระผ่านตู้ ATM หรือ
ช าระด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของศาลที่ยื่นฟ้องก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบยังสามารถตรวจสอบข้อมูล
ของคดีท่ียื่นฟ้องไว้เพ่ือขอติดตามส านวนคดีและคอยติดตามความคืบหน้าของคดีนั้นได้ รวมถึงการขอ
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คัดถ่ายเอกสารในส านวน ขอใบส าคัญเพื่อแสดงว่าคดีถึงที่สุดผ่านระบบ โดยค าสั่งที่พิมพ์ออกจาก
ระบบถือเป็นส าเนาที่ได้รับการรับรองจากศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ ซึ่งในปัจจุบันศาลที่เปิดให้บริการระบบ e-Filing แล้ว ได้แก่ ศาลแพ่งที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลจังหวัด รวมทั้งศาลสาขา ศาลแขวง และศาลช านัญพิเศษ  
  2) โปรแกรมระบบงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม(Court Integral Online 
Service : CIOS) คือ ระบบที่ให้บริการแก่คู ่ความหรือทนายความในการสืบค้นข้อมูลคดี เช่น การ
ติดตามวันนัดพิจารณาคดี ติดตามผลการส่งหมาย การติดตามค าสั่งศาล พร้อมระบบแจ้งเตือนวันนัด
พิจารณาคดี และเป็นช่องทางในการยื่นและส่งค าคู่ความค าร้อง ค าขอ หรือเอกสารทางคดีทุกประเภท 
ซึ่งให้บริการทั้งส่วนที่เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ยกเว้น การยื่นค าร้องหรือค าร้องที่เป็นการตั้งต้นคดี
หรือที่มีการยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Filing การขอคัดถ่ายเอกสารในส านวน ขอใบส าคัญเพื่อแสดงว่าคดี
ถึงที่สุด รวมถึงการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวทางออนไลน์ หรือยื่นค าร้อง
อุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวทางออนไลน์ ระบบแจ้งความประสงค์ของผู้เสียหายใน
คดีอาญาผ่านระบบออนไลน์ และระบบการติดต่อประสานงานกับทนายความขอแรงเพื่อช่วยเหลือ
จ าเลยในคดีอาญาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถด าเนินการใช้ระบบได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cios.coj.go.th โดยที่ผู้ใช้บริการระบบไม่ต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
และประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้บริการ 
  3) การขอประกันตัวทางออนไลน์ (Online Bail) เป็นการบริการให้ผู ้ต้องหาหรือ
จ าเลยในคดีอาญามารถยื่นค าขอประกันตัวทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
ไปยื ่นที ่ศาล สามารถยื ่นค าร้องผ่านระบบ Court Integral Online Service : CIOS ได้เองทาง
ออนไลน์ และหากศาลไม่อนุญาตตามขอ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้
ปล่อยตัวชั่วทางออนไลน์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของค าสั่งและ
ความคืบหน้าของการด าเนินการได้เอง ซึ่งทางระบบ Court Integral Online Service : CIOS จะมี
การแจ้งเตือนสถานะการด าเนินการให้กับผู ้ที ่ย ื ่นค าขอทราบทาง SMS หรือผ่านทาง Mobile 
Application 
  4) โปรแกรมระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online Mediation) เนื่องจาก
ศาลยุติธรรมมีนโยบายสนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่ความทั้งก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี จึง
ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ส าหรับเป็นทางเลือกให้กับคู่ความในการยุติข้อ
พิพาทด้วย วิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพื่อให้การเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรมโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ประชาชนผู้มีคดีความสามารถเลือกช่องทางในการ
ยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยได้หลายช่องทาง เช่น ยื่นที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาล หรือยื่นผ่านช่องทางระบบ
ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://mediation.coj.go.th ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีการไกล่เกลี่ยว่าจะ
ด าเนินเจรจาไกล่เกลี่ยที่ศาล หรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ 
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  5) โปรแกรมระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณา
ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางของศาลยุติธรรมที่
ให้ศาลทั่วราชอาณาจักรใช้ลงประกาศนัด ประกาศไต่สวนค าร้องต่างๆ เช่น ค าร้องขอตั้งผู้จัดการ
มรดก ค าร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งใช้แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือใช้ในการลง
โฆษณาประกาศค าฟ้องหรือค าสั่ง หรือเอกสารทางคดีอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งด้วยเจ้าพนักงาน
ศาลหรือวิธีการอื ่นได้ โดยคู ่ความหรือประชาชนสามารถดูข้อมูลประกาศต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ 
https://enotice.coj.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถสืบค้นข้อมูลหาประกาศ
ที่สนใจได้อีกด้วย  
  6) การพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบโปรแกรมการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) หรือผ่านระบบแอปพลิเคชั ่น Google Meet , Cisco 
Webex , Zoom  หรือ Line VDO Call เป็นต้น 
  7) โปรแกรมระบบติดตามส านวนคดี (Tracking System) 
  จากผลการศึกษาพบว่า ศาลยุติธรรมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทั ้งในรูปแบบระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการท างานในการพิจารณาคดีรวมถึงการพิพากษาคดีความ
ต่างๆ พร้อมทั ้งเพื ่อเป็นการให้บริการกับประชาชน คู ่ความในคดีทุกฝ่าย รวมทั้งทนายความ 
โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ท าให้มี
จ านวนผู้ใช้บริการโปรแกรมระบบงานคดีเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จากการศึกษาพบว่าสถิติในการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีศาลยุติธรรมในด้านการให้บริการมีจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มมากข้ึน  
 3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานของศาล
ยุติธรรม  มีประเด็นที่น่าศึกษาในระบบการบริหารจัดการงานอยู่ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
ด้านโปรแกรมระบบงานของศาลยุติธรรม และด้านการเข้าถึงบริการศาลยุติธรรมของภาคประชาชน 
โดยจากการศึกษาการบริหารจัดการระบบงานของศาลยุติธรรม  ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้    
  3.1 โปรแกรมระบบงานของศาลยุติธรรม 
   ประเด็นด้านโปรแกรมระบบงานของศาลยุติธรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใน
ระบบการบริหารจัดการงานคดี เป็นการศึกษามุ่งเน้นถึงข้อจำกัดทางด้านโปรแกรมระบบงานของศาล
ยุติธรรม โดยเฉพาะโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการกับ
คูค่วามในคดีหรือประชาชนทั่วไป จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานสามารถแยก
ได้เป็นประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ความหลากหลายของโปรแกรมระบบงาน เกี่ยวกับประเด็นโปรแกรม
ระบบงานของศาลยุติธรรมที่มีความหลากหลายมากเกินไปนั้น เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมจากหลาย
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หน่วยงาน และแต่ละระบบต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและต้องมีการยืนยันตัวตน มีการใช้ 
Username , Password แยกจากกัน จึงทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเป็นจำนวนมาก 
อีกทั้งในแต่ละระบบจะมีการให้ยืนยันตัวตนที่แตกต่างกัน เช่น กรณีผู้ใช้ระบบบริก ารออนไลน์ศาล
ยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) เมื่อผู้ใช้ระบบลงทะเบียนในระบบแล้ว ผู้ใช้ระบบ
ยังไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าจะได้มีการไปยืนยันตัวตนหรือทำการพิสูจน์ตัวตนแต่เจ้าหน้าที่ศาลที่
ศาลชั้นต้นที่ศษลใดก็ได้ก่อน เพื่อแสดงหลักฐานและยืนยันตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะสามารถ
ใช้บริการได้ เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละโปรแกรมระบบงานมีข้อจำกัดและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน 
ทำให้เข้าใจยาก ไม่สะดวกในการใช้งานอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความสับสนในการใช้งานระบบ 
ปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลายของโปรแกรมระบบงานนี้ ซึ่งปัญหานี้เกิดข้ึนทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรของศาลยุติธรรมที่จะต้องเป็นผู้ใช้งานทั้งระบบบริหารจัดการงานคดีและระบบบริหารจัดการ
งานสำนักงาน รวมถึงคู่ความในคดีและทนายความผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม ก็เกิด
ปัญหาในการใช้โปรแกรมระบบงานที่มีอยู่มากมายหลากหลายโปรแกรมเช่นกัน  
   (2) ลักษณะการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานคดีที่มีความยุ่งยาก 
มีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อน เข้าใจยาก โปรแกรมระบบงานที่ศาลยุติธรรมที่ศาลใช้ในการ
ให้บริการหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนั้น ยังมีความยุ่งยากและซับซ้อน มีหลายขั้นตอน 
แต่ละขั้นตอนมีการใช้งานที่มีรายละเอียดในการกรอกข้อมูลเยอะมาก ถึงแม้ว่าศาลยุติธรรมจะได้มี
การเขียนขั้นตอนการใช้งาน มีการท าคลิปวีดีโอเพ่ือสอนขั้นตอนการใช้งานไว้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้งาน
ระบบไม่สามารถอ่านขั้นตอนแล้วท าความเข้าใจ หรือศึกษาได้ด้วยตนเองจากการดูคลิปวีดีโอดังกล่าว 
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสาเหตุหลักคือ ตัวโปรแกรมระบบงานต่างๆ ที่ออกแบบมาให้มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และการใช้ภาษาในการอธิบายที่เป็นภาษาทางการหรือศัพท์เฉพาะท าให้บุคคลทั่วไปไม่
สามารถเข้าใจความหมาย หรือไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารดังกล่าว 
   (3) ประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานคดี ที่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมระบบงานล่มบ่อยครั้ง 
รวมถึงการที่โปรแกรมระบบงานจะมีการอัพเดทข้อมูลบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาในการอัพเดท
ข้อมูลนานเนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมาก ท าให้โปรแกรมระบบงานไม่สามารถใช้บริการในบางช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ศาลยุติธรรมจะได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบงานออกมามากมายหลาย
ระบบ แต่ในปัจจุบันโปรแกรมระบบงานต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น ยังไม่
สามารถให้บริการครอบคลุมการใช้บริการได้ครบทุกประเภทคดี ค าร้องบางประเภทยังไม่สามารถยื่น
ผ่านระบบได้และการให้บริการยังไม่ครอบคลุมทุกศาลในราชอาณาจักร การยื่นฟ้องผ่านระบบ e-
filing ยังไม ่สามารถยื ่นฟ้องได ้ท ุกประเภทคดี การด าเน ินกระบวนพิจารณาคดีผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเภทคดีเช่นกัน ในการด าเนินกระบวนพิจารณาผ่านระบบ
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เทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลายโปรแกรมไม่สามารถรวมให้เป็นระบบเดียวกันได้ หรือไม่สามารถใช้
ฐานข้อมูลเดียวกันได้ 
   (4) การใช้โปรแกรมในการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบโปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) หรือผ่านระบบแอปพลิเคชั่น 
Google Meet , Cisco Webex , Zoom  หรือ Line VDO Call เป็นต้น ซึ ่งแต่ละศาลจะเลือกใช้
ระบบต่างกันท าให้ผู้ใช้บริการมีความสับสนในการใช้งาน และการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
ระบบต่างๆ ยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับระบบสัญญาณที่มีความไม่
เสถียร การรับส่งพยานหลักฐานหรือพยานเอกสารที่ใช้ในการสืบพยานผ่านระบบอาจไม่ชัดเจน ท าให้
เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการต่อสู้คดี เป็นต้น นอกจากนี้การยืนยันตัวตนของคู่ความผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจน บางครั้งหน้าจอไม่ชัดเจนท าให้ไม่
สามารถมองเห็นเอกสารในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบอนุญาตทนายความ 
เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้มีกรณีการแอบอ้างว่าเป็นคู่ความในคดีได้ 
 3.2 ปัญหาเกี่ยวกับด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
  เป็นการศึกษามุ่งเน้นถึงข้อจำกัดของจำนวนครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ศาล
ยุติธรรมจัดเตรียมไว้ให้บริการกับคู่ความในคดีหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
  1) ปัญหาด้านจำนวนครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที ่ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีของศาล ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ในการสืบพยานผ่านระบบออนไลน์ ที่ยังไม่สามารถสืบพยานผ่านระบบออนไลน์ในห้องพิจารณาได้ทุก
ห้อง ในบางศาลอาจจะมีห้องสำหรับการพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์หรือ VDO Conference 
เพียงหนึ่งถึงสองห้องเท่านั้น  รวมถึงครุภัณฑ์อุปกรณ์ท่ีมีอยู่บางส่วนก็อยู่ในสภาพเก่าไม่สามารถใช้งาน
ได้ หรือใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไมโครโฟน หรือลำโพงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีสภาพ
ทรุดโทรม ทำให้มีปัญหาติดขัดในการใช้งาน เป็นต้น 
  2) ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารและเป็นส่วน
สำคัญในการดำเนินกระบวนพิจารณาหรือสืบพยานโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบโปรแกรม
ต่างๆ แต่จากการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งยี่สิบคน ได้ให้ความเห็นไปในทำนองเดียวกันว่า ปัจจุบั น
อุปสรรคหรือปัญหาในการใช้งานระบบต่างๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตซึ่งยังไม่มีเสถียรภาพ ทำให้การติดต่อสื่อสารติดขัด และในบางครั้งอาจทำ
ให้เสียเวลา 
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 3.3 ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 
  เป็นการศึกษามุ่งเน้นถึงข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม รวมทั้งศึกษาในด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติของบุคลากรศาลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบงานด้านเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมที่มีไว้
บริการให้กับคู่ความในคด ีซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
  1) จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีของศาล
ยุติธรรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการดูแลและพัฒนาระบบงาน 
รวมถึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโลโนยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม คือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นสำนักงานส่วนกลางที่ดูแลเทคโลโนยีสารสนเทศของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในแต่ละศาลทั่ ว
ราชอาณาจักรมีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อยู่เพียง 1-2 คนเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ปัจจุบันจำนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามหน่วยงานศาลยุติธรรมในปัจจุบัน 
สรุปภาพรวมได้ว่า อัตรากำลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีทั้งหมด 345 
คน แบ่งได้เป็นอัตรานักวิชาการ โดยมีกำลังพลมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 212 คน และ
อัตรากำลังของพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 133 คน ประกอบกับเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทำให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จำกัด ไม่สามารถให้บริการกับคู่ความในคดีหรือประชาชนทั่วไป
ได้อย่างทั่วถึงเพียงพอ  
  2) จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีภาระงาน
หนักมากเกินไป เนื ่องจากปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์  จึงทำให้บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์มีภาระงานหนักมากเกินไป โดยจากข้อมูลการสัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์และ
ทนายความจำนวนห้าในเจ็ดราย (ขอสงวนนาม) ได้ให้ข้อมูลในทำนองเดียวกันว่า  เมื่อมีการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก ทำให้การเพ่ิมจำนวนบุคลากรคอมพิวเตอร์ไม่ทัน
และไม่เพียงพอต่อจำนวนความต้องการใช้งาน จึงมีการมอบหมายงานให้บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบมากเกินไป ซึ่งมีทั้งงานในด้านการพัฒนาระบบงานใหม่ ดูแลระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
และการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรศาลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม ซึ่งภาระงานต่างๆ ที่มีจำนวนมากเหล่านี้ไม่
เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรมที่มีอยู่จำนวนจำกัด จึงทำให้บุคลากร
ดังกล่าวมีภาระงานหนักเกินไป จึงมีการใช้บุคลากรในส่วนงานอ่ืนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
โดยตรงมาช่วยทำงานแทนในบางส่วนงาน 
  3) ด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรของศาลยุติธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการกับประชาชนซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมระบบงาน
เทคโนโลยี แต่บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ที่หน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ



อนัญญา  ธรรมจง 
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งานคดีในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ และเป็นคนที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้พิพากษาเจ้าของคดี 
คู่ความในคดี ทนายความ หรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บางครั้งมีต้องคอยตอบคำถามหรือข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบงานให้กับคู่ความในคดี ทำให้บุคลากรดังกล่าวต้องมีการอบรม
ทักษะการใช้ระบบงานเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องแสวงหากระบวนการทำงานเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดเพราะเป็นเรืองใหม่และยาก แต่ทุกคนควรมี
ความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรมองค์การที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
  4) ทัศนคติในการให้บริการของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงทัศนคติในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม
ระบบงานของศาลยุติธรรม ถึงแม้ในปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่จะมีความรู้และได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้งานของโปรแกรมระบบงานต่างๆ มาพอสมควรแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทำให้มีจำนวนผู้ใช้งานโปรแกรมระบบงานของศาล
ยุติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่บุคลากรที่คอยให้บริการมีจำนวนเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวน
ของผู้ใช้งาน จึงทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอและแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดมากขึ้น ทำให้
บุคลากรบางส่วนเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการให้บริการหรือการให้คำปรึกษา
แนะนำกับคู่ความในคดีที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบงานต่างๆ แข่งกับเวลาในการ
ทำงานที่มีอยู่อย่างจำกัด รู ้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการให้บริการกับผู้รับบริการจำนวนมาก จึงทำให้
บุคลากรดังกล่าวมีทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับการนำโปรแกรมระบบงานของศาลยุติธรรม บางส่วน
เห็นว่ายังไม่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล และ
บางคนมีความเห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิจารณาคดีทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
เป็นไปได้โดยล่าช้ากว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเช่นเดิม 
 3.4 ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาด้านการเข้าถึงบริการศาลยุติธรรมของภาคประชาชน 
  ปัญหาในด้านของเทคโนโลยีในระบบการบริหารจัดการงานคดี นอกจากปัญหาของ
ระบบหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่ได้ส่งผลกระทบต่อมิติทางสังคมอีกด้วยนั่นคือ ทำให้เกิดปัญหาด้านความ
เหลื่อมล้ำและในการเข้าถึงบริการทางด้านเทคโนโลยีศาลยุติธรรมของประชาชนชาวไทย ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่ามปีระเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการใช้สิทธิทางศาลของภาค
ประชาชน เพราะโดยส่วนใหญ่ประชาชนคนไทยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายหรือไม่มี ความรู้
ทางด้านกฎหมาย ไม่ทราบถึงการให้บริการของศาลยุติธรรมว่ามีอะไรบ้าง เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ทราบว่าตนเองสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมได้อย่างไรบ้าง ซึ่งการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมหรือการใช้สิทธิทางศาลเป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย แต่จาก
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การศึกษาพบว่าประชาชนยังไม่ทราบถึงสิทธิดังกล่าว จากข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นคู่ความ
ในคดีทั้งที่เป็นโจทก์และเป็นจำเลยจำนวน 4 คน ได้ให้ข้อมูลในทำนองเดียวกันว่า ทราบว่าตนเองมี
สิทธิทางศาล แต่ไม่ทราบว่ามีสิทธิแค่ไหน และมีสิทธิอย่างไรบ้าง ทราบว่าศาลมีการให้บริการด้านคดี
แต่ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดในการให้บริการเป็นอย่างไร และรวมถึงผู้ให้ข้อมูล 3 ใน 4 คนนี้ได้ให้
ข้อมูลว่า ไม่ทราบว่าประชาชนที่ไม่ใช่นักกฎหมายหรือทนายความสามารถยื่นฟ้องคดีบริโภคได้ด้วย
ตนเอง และศาลจะมีเจ้าหน้าที่คดีซึ่งเป็นนิติกรคอยช่วยเหลือในการทำคำฟ้องเพ่ือยื่นต่อศาล  
  2) ด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสาเหตุของความเหลื่อม
ล้ำอันเนื่องจากการศักยภาพในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่
ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของรายได้ของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน ฐานะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ด้านการศึกษา ด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล เป็นต้น  
ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน แม้ว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีจะพัฒนา
ก้าวหน้าขึ้น แต่ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยยังคงมีอยู่ไม่ลดลงไปเลย คนรวย
มักจะได้รับโอกาสหรือได้รับประโยชน์มากกว่าคนจนเสมอ การเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมก็เช่นกัน 
คนรวยที่มีเงินสามารถซื้อหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือมีเงินว่าจ้างทนายความให้
ดำเนินคดีแทนได้ ซ่ึงเป็นการได้เปรียบประชาชนคนจนที่ไม่มีเงินทองในการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรม ไม่มีเงินว่าจ้างทนายความ และสำหรับ
ประชาชนที่ยากจนต้องหาเข้ากินค่ำ การมาศาลในแต่ละครั้งนั่นหมายถึง การมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และ
การขาดรายได้ในแต่ละวันด้วย 
  3) ปัญหาด้านทักษะความรู้และความสามารถในการใช้งานโปรแกรมระบบงานด้าน
เทคโนโลยีศาลยุติธรรมของผู้ใช้บริการแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทนายความ หรือประชาชนซึ่งเป็นคู่ความ
ในคดี ซึ่งปัญหาในด้านทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีทำให้การใช้ร ะบบงานด้าน
เทคโนโลยีเกิดปัญหาติดขัดมาก และทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นอย่าง
มาก ซึ่งนับตั้งแต่ศาลยุติธรรมได้มีการนำโปรแกรมระบบงานด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชน ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) คู่ความในคดีที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว มีเพียงทนายความบางส่วนที่เริ ่มมีการใช้โปรแกรมระบบงานแต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมาศาลด้วยตนเองและยื่นคำคู่ความเป็นกระดาษ แต่ภายหลังมี วิกฤติการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ศาลได้มีมาตรการจัดวางแนวทางการดำเนินคดี
ผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ จึงทำให้มีจำนวนผู ้ใช้บริการโปรแกรมระบบงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนคนทั่วไป ดังนั้น
ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการที่แต่ละคนมีความรู้และมีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานโปรแกรมระบบงานของศาลยุติธรรม 



อนัญญา  ธรรมจง 
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  4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ
ฟ้องร้องดำเนินคดีกันเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ทำให้คดีต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าจนกลายเป็นความ
ยุติธรรมที่ล่าช้าเท่ากับความไม่ยุติธรรม และปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการคดีที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ทำให้การดำเนินกระบวน
พิจารณาคดีเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล  
  5) ด้านการประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรมยังเข้าไม่ถึงประชาชนอย่างแท้จริง  
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรับรู้หรือทราบถึงบริการต่างๆ ที่ศาลยุติธรรมมีไว้ให้บริการแก่
ประชาชนคนทั่วไปที่มีคดีความ รวมถึงระบบบริการในด้านการให้อบรมและให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้านของบริการโปรแกรมระบบผ่านทางเทคโนโลยี หรือ
การใช้สิทธิในการยื่นฟ้องคดี การต่อสู้คดีได้ด้วยตนเอง  

 
4. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการงานคดีของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาด้านผู้ใช้บริการ”  พบว่า ศาลยุติธรรมได้นำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มากมายหลายระบบ ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการทำงาน
ในการพิจารณาคดีรวมถึงการพิพากษาคดีความต่างๆ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน คู่ความในคดีทุกฝ่าย รวมทั้งทนายความอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วงที่
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีการเลื่อนคดีเป็นจำนวน
มากจนทำให้การดำเนินคดีมีความล่าช้า และทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการโปรแกรมระบบงานคดีเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสถิติในการใช้ระบบเทคโนโลยีศาลยุติธรรมในด้านการ
ให้บริการมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นกว่าสามเท่าตัว ซึ่งจำนวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีของศาล
ยุติธรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชนมากกว่าทนายความซึ่งมีการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควรแล้ว จากผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชนของศาลยุติธรรมมีปัญหาและอุปสรรคในประเด็นดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านเทคโนโลยีหรือปัญหาเชิงระบบ  
   ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีโปรแกรมระบบงานหรือปัญหาเชิงระบบ 
พบว่าปัจจุบันยังมีปัญหาในการใช้งานหลายด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านความหลากหลายของโปรแกรม
ระบบงานที่มีมากเกินไป เกิดจากการพัฒนาจากหลายหน่วยงานและแต่ละระบบไม่ใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 2) ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานโปรแกรมระบบงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และเข้าใจ
ยากทำให้ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใจขั้นตอนได้ด้วยตนเอง 3) ปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดในเรื่องประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม
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ระบบงานที่ยังไม่สามารถใช้บริการกับงานคดีทุกประเภทและยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
ศาลทั่วประเทศ การยื่นคำคู่ความบางประเภทยังไม่สามารถทำได้ 4) ปัญหาการขาดแคลนครุภัณฑ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความชำรุดทรุดโทรมของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสภาพ
ไม่พร้อมใช้งาน รวมถึงปัญหาของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลดคีที่ไม่เพียงพอต่อการ
รองรับปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบศาลยุติธรรมจำนวนมาก และปัญหาเรื่องระบบสัญญาณอินเตอร์เนต็ที่
ไม่เสถียรทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีและไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ใช้งาน ซึ่งนอกจากปัญหาเกี่ยวกับด้านเทคนิคและโปรแกรมระบบงานต่างๆ แล้ว ยังพบปัญหาขาด
แคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ และปัญหาเกี่ยวกับทักษะและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรศาล
ยุติธรรม รวมถึงทัศนคติในการให้บริการประชาชน 
 2. ปัญหาปัญหาเชิงโครงสร้าง หรือปัญหาด้านการเข้าถึงบริการศาลยุติธรรมของภาค
ประชาชน 
   ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะพบปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาเชิงระบบ 
แล้ว ยังพบว่าปัญหาใหญ่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการ
ประชาชนคือ ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาทางด้านมิติของสังคมซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหา
หนึ่ง ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการใช้สิทธิทางศาลของภาคประชาชน 
เพราะโดยส่วนใหญ่ประชาชนคนไทยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายหรือไม่มีความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ไม่ทราบถึงการให้บริการของศาลยุติธรรมว่ามีอะไรบ้าง 2) ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสาเหตุของความเหลื่อมล้ำอันเนื่องจากการศักยภาพในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของรายได้
ของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน ฐานะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้านการศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล เป็นต้น 3)  ปัญหาด้านทักษะความรู ้และ
ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมระบบงานด้านเทคโนโลยีศาลยุติธรรมของผู้ใช้บริการแต่ละคนที่
ไม่เท่าเทียมกัน 4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ
ฟ้องร้องดำเนินคดีกันเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ของศาล
ยุติธรรมยังเข้าไม่ถึงประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรับรู้หรือทราบถึงบริการ
ต่างๆ ที่ศาลยุติธรรมมีไว้ให้บริการแก่ประชาชนคนทั่วไปที่มีคดีความ รวมถึงระบบบริการในด้านการ
ให้อบรมและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาล 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (1) ศาลยุติธรรม  
   1) การพัฒนาโปรแกรมระบบงานคดีให้ม ีเสถียรภาพในการใช้งาน มี
ประสิทธิผล ใช้งานง่าย เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและสามารถใช้งาน
โปรแกรมระบบงานได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบต้องคำนึงถึงศักยภาพของ
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ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายในด้านทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมระบบงานที่ไม่เท่าเทียมกันด้วย 
เน้นการเข้าถึงบริการของภาคประชาชน และควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบต่างๆ หรือ
เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานไว้ระบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการดึงข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งเรื่องการพัฒนาหรือ
ออกแบบโปรแกรมระบบงานของศาล ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นทนายความท่านหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า “อยากจะให้ทางหน่วยงานศาลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานส่งเสริมตลุา
การที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบ e filing และระบบซีออส Cios รวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
จากการใช้งานจริงของทนายความและปรับปรุงแก้ไขระบบโดยมีการรับฟังทนายความนำระบบ
ทดลองนำร่องโดยให้ทนายความผู้ใช้งานจริงเป็นตัวอย่างที่มาใช้งาน เพื่อที่ระบบโปรแกรมนั้นจะได้
สร้างขึ ้นมาเพื ่อทนายความให้ทนายความใช้งานได้อย่างเข้าใจ และง่ายขึ ้นเนื ่องจากทำมาให้
ทนายความทดลองใช้ 
   2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการใช้ระบบเทคโนโลยี พัฒนา
ความรู้และทักษะในการใช้งานอย่างจริงจังและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา การพัฒนาบุคลากรของศาล
ยุติธรรมให้มีความรู ้และทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีจะทำให้ลดปัญหาของการคลาดแคลน
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ได้ด้วย เพราะสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ และสามารถให้บริการกับ
คู่ความ ทนายความ หรือประชาชนที่มาติดต่อศาลได้อีกด้วย  นอกจากนี้ ควรมีการฝึกอบรมหรือมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรของศาลให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักในการบริการ มีจิตสาธารณะใน
การใหบ้ริการแก่ประชาชน 
   3) ด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน Hardware และ
ด้าน Software ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้พร้อมใช้งานเสมอ หากอุปกรณ์ด้าน Hardware ไม่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ระบบ Software ก็ไม่สามารถท่ีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสิ่งหนึ่งสิ่งใด
มีความล้าหลังหรือไม่อัพเดทก็ย่อมจะไม่สามารถสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันได้ ศาลยุติธรรมจึง
ต้องมีการลงทนุสนับสนุนด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
   4) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานบางประเภทที่สามารถใช้เทคโนโลยีแทน
การใช้บุคคลได้ เช่น ใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นหรือตรวจเอกสารเบื้องต้นแทนการ
ใช้คน เพื่อเป็นการลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นการลดขั้นตอน ทำให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
   5) การพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมหรือในการพัฒนาศักยภาพในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร รวมทั้งผู้ใช้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานที่มี
เพิ่มมากขึ้น และการฝึกอบรมต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ศาลยุติธรรมพัฒนาได้สู่ศาลดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง 
   6) พัฒนาและแก้ไขระบบการบริหารจัดการคดีให้มีความพร้อมและสามารถ
ดำเนินกระบวนพิจารณาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น มีการจัดอบอรมให้ความรู้กับทนายความ ประชาชน
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ทั่วไปให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจจนทำ
ให้เกิดความล่าช้า 
  (2) รัฐบาล  
   1) ภาครัฐจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อให้รองรับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของประชาชน มีการพัฒนาระบบการ
เชื่อมสัญญาณทางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) การวางแผนหรือวางนโยบายเกี ่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมให้หมดไป โดยจะต้องมีการ
กำหนดแผนงานระยะยาว เน้นพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (3) สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของพยาน เพื่อการไต่
สวนและพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางเทคนิคในดำเนินกระบวน
พิจารณาผ่านการประชุมทางจอภาพหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
   2) ทำการสนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหรือสารบบคดีของระหว่างหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเอกสารวิชาการเกี ่ยวกับการ
พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทนายความหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
   3) จัดให้มีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ตลอดจนมีการส่งเสริม 
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ กับ
คู่ความและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการพิจารณาคดีในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับข้อพิพาทและสถานการณ์ในการพิจารณาคด ี
  3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
  ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่ง
เป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้งานโปรแกรมระบบงาน และเป็นข้อเสนอที่ผู ้ศึกษามีความ
คิดเห็นว่าควรได้รับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่มี
อยู่อย่างจำกัด และข้อจำกัดต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการ
รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การปิดสถานที่ราชการหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งทำให้การ
เก็บข้อมูลทำได้อย่างยากลำบาก แต่จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในเชิง
ระบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเทคนิค ปัญหาด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์ หรือปัญหาด้านบุคลากร เป็นปัญหา
ที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานและเป็นปัญหาในด้านเทคนิคที่มีการพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่
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จากการศึกษาครั้งนี้กลับพบว่า ปัญหาใหญ่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในศาลความยุติธรรมของไทยอีก
ด้านหนึ่ง คือปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือปัญหาในเชิงมิติของสังคม คือ ปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการใช้สิทธิทางศาลของภาคประชาชน รวมถึงปัญหาประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิทางศาล เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรทำการศึกษาวิจัยเจาะลึกลงไปในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไป 
โดยทำการศึกษาจากข้อมูลภายในของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร และศึกษาจากภาคประชาชนทั่ว
ประเทศ เพื่อจะเห็นถึงปัญหาในภาพรวมชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การพัฒนา
แก้ไขปัญหาในด้านมิติทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในด้านการใช้บริการศาลยุติธรรมของประชาชนใน
สังคมไทยต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้แอพพลิเคช่ันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 
ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ ปัจจัยทาง
การตลาด และปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ มตัวอย่างที่
ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั ้งนี ้  ค ือ ผ ู ้บร ิโภคที ่เคยใช้บร ิการแอพพลิเคชั ่นสั ่งอาหารเดลิเวอรี ่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น และใช้การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ t-test ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (โครงการคน
ละครึ่ง) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยความถี่ในการใช้บริการก่อนใช้สิทธิ์มีความถี่
มากกว่าหลังการใช้สิทธิ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
4.39 อยู่ในระดับมาก และในปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการรับรู้
ตราสินค้าของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับปานกลาง 
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1.ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการสั่งอาหารออนไลน์มีความนิยมมากขึ้น ซึ่งมูลค่าของตลาดฟู้ดเดลิเวอรีในปี 
2562 ที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีก่อนหน้าที่ราว 9%  เนื่องจากมี
ความสะดวกและรวดเร็วกว่าการไปซื้อที่ร้านอาหารด้วยตัวเอง ประกอบกับช่วงปลายปี 2562 ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งไวรัสชนิดนี้สามารถ
แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น ้ามูก หรือน ้าลาย จึง
ท าให้ภาครัฐได้มีการออกมาตรการห้ามมีการบริโภคภายในร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถซื้อ
กลับไปบริโภคหรือสั่งออนไลน์เท่านั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อภาคประชาชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อหรือการบริโภคอาหารเครื่องดื่ม ก่อให้เกิดผู้เล่นหน้าใหม่ในธุรกิจ
แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่เกิดขึ้นจ านวนมากและมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ภาครัฐจึงเข้ามา
ก ากับดูแลเบื้องต้นโดยการขอความร่วมมือจากธุรกิจแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในการก าหนดค่า 
GP เพ่ือไม่ให้ภาคประชาชนหรือร้านอาหารได้รับผลกระทบมากเกินไป 

อย่างไรก็ตามเม่ือปลายปี 2563 ภาครัฐได้มีมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” 
ออกมาเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรฐกิจการค้าขายของชาวบ้าน ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี แต่กลับ
ส่งผลกระทบต่อบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างมาก ท าให้ยอดขายหายไปกว่าครึ่ง เนื่องจากผู้บริโภคหันไป
ใช้สิทธิ ์โครงการคนละครึ ่งซึ ่งจ าเป็นจะต้องซื ้อที ่หน้าร้านเท่านั ้น จนกระทั ่งเมื ่อต้นปี 2564 
แอพพลิเคชั่น Lineman ได้เปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งผ่านแอพได้ ท าให้ Lineman กลับมามี
ยอดขายที่ดีขึ้น และเหตุการเมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์ rider ของฟู้ดเดลิเวอรีเจ้าหนึ่งได้ไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและมีคนน าภาพไปฟ้องบริษัททาง social media ก่อนที่พนักงานของบริษัทจะตอบ
กลับว่า จะให้ rider พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีโดยยังไม่ได้สอบสวนเรื่องราวที ่เกิดขึ้นโดย
ละเอียด จนท าให้ชาว social media ที่ไม่พอใจจ านวกมากแห่กันแบน ฟู้ดเดลิเวอรี เจ้านี้ โดยมีการ
ลบ account หายไปกว่าครึ่ง นับว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อธุรกิจ 

ประเด็นที่กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นประเด็นใหม่เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เกิดขึ้นไม่ถึง 2 ปี จึงมีกรณีศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่มาก 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจัยในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร เพื่อที่จะน าไปใช้
เป็นข้อเสนอแนะทางนโยบาย และแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  
 

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื ่อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั ่นสั ่งอาหารเดลิเวอรี ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และข้อเสนอแนะ
ทางนโยบายได ้
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาปัจจัยด้านโครงการคนละครึ่ง ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่ง

อาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และ
ท าการรวบรวม เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่เป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ พบว่าผู้บริโภคจะโดนกระตุ้นจากส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix , 4P’s) ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ประกอบกับงานวิจัยของ เพ็ญวิภา เพชร์ จั่น 
(2562, น.190) ได้ให้ข้อเสนอแนะการศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยด้านการรับรู้ของตราสินค้า ผู้ท าการศึกษา
ได้รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบายการคลัง คือ การด าเนินการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายหรือรายจ่ายของ
ภาครัฐ และการหารายได้ของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
ต่าง ๆ ในที่นี้จะกล่าวถึง “โครงการคนละครึ่ง” ซึ่งหมายถึง มาตรการนโยบายทางการคลังที่ภาครัฐใช้
แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศไทยแบบตรงจุด (Targeted Fiscal Policy) เป็นมาตรการ
นโยบายทางการคลังที่สามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากประชาชนที่ได้รับสิทธิและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีข้อก าหนดว่าทางภาครัฐจะ
สนับสนุนเงินจ านวนครึ ่งนึง (ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน) ในการใช้จ่ายซื ้อของอุปโภคบริโภคกับ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (รักพงษ์ แสนศรี,2564) 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคคนสุดท้ายในการซื้อ

สินค้าและบริการ ส าหรับการบริโภคส่วนบุคคล และมองว่าผู้บริโภคในโลกนี้ล้วนมีความแตกต่างอย่าง
หลากหลาย เช่น ด้านอายุ รายได้ ระดับการศึกษา รสนิยม จึงซื ้อสินค้าและบริการ ซึ ่งมีความ
หลากหลายแตกต่างกันไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ครอบครัว อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกับการโดนกระตุ้นจากส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งสามารถเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภค (Kotler and Keller, 2016, อ้างถึงใน กัญสพัฒน์ นับถือตรง. 2564) 
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3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่กิจการจะต้อง

ใช้ร่วมกันเพื่อสนอง ความต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึงความเก่ียวข้องกันของ 4 ส่วน คือ 
1. ผลิตภัณฑ์ เช่น คุณภาพของการบริการส่งอาหาร คุณภาพของสินค้า 

 เป็นต้น 
2. ราคา เช่น ราคาของค่าจัดส่ง ราคาของค่าอาหาร เป็นต้น 
3. ช่องทางการจ าหน่าย  เช่น ทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 
4. การส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีภายในระยะรัศมี 2 

กิโลเมตร เป็นต้น 
ส่วนประสมทางการตลาด จัดว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจ สามารถควบคุมได้ ต้องใช้รวมกัน
ทั้ง 4 อย่าง วัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ (Boone  and Kurtz. 1989:9, อ้างถึงใน น ้าทิพย์ เนียมหอม. 2560) 

4. แนวคิดและทฤษฎีด้านการรับรู้ของตราสินค้า 
 การรับรู้ตราสินค้า คือ กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง แล้วสรุปตีความออกมาจากการรับรู้ ได้แก่ ชื่อ  ข้อความ สี สัญลักษณ์  รูปแบบ ที่ บ่งบอกถึง
ตราสินค้าหรือการบริการ รวมไปถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า และคุณค่าด้าน ความรู้สึกใน
จิตใจของผู ้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ ่งการรู ้จักตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง การที่
ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าและระลึกได้เกี่ยวกับตราสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ 
ระดับการจดจ าได้ (Recognition)  และ ระดับการระลึกได้ (Recall)  ถึงตราสินค้า ซึ่งการรับรู้ตรา
สินค้าจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อกระบวนการ ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้ ก็ต่อเมื่อการรับรู้
ตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับที่จะสามารถ ระลึกได้ถึงตราสินค้านั้น เมื่อนึกถึงที่ต้องการซื้อ
จะต้องนึกถึงตราสินค้านั้น ๆ เป็นอันดันต้น ๆ ของการพิจารณาคัดเลือก (Consideration  Set)  ใน
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Aaker. 1991 Keller. 2003 อ้างถึงใน สุกัญญา ทิพย์
ไสยาสน์. 2562) 

5. แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล 
เช่น อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ 
เป็นต้น โดยสามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มี
สาเหตุมา จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร 
งามละม่อม. 2558 อ้างถึงใน ชลธิชา ชัยยะ. 2562) 

โดยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้าเป็นอย่างมาก และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อ
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การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้าที่แตกต่างกัน (พัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร, 2563) และ
การสร้างการรับรู้ตราสินค้าให้เกิดกับผู้บริโภค ด้วยการสร้างทัศนคติ และภาพลักษณ์ จะส่งผลให้เกิด
การรับรู้ตราสินค้าและเกิดความภักดีต่อตราสินค้า (สุกัญญา  ทิพย์ไสยาสน์ , 2562) ผู้ท าการศึกษาจึง
น าตัวแปรต่าง ๆ ตามข้างต้นมาศึกษาถึงความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อทางภาครัฐ 
 สมมุติฐาน 
 ปัจจัยด้านโครงการคนละครึ่ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่
มากกว่าปัจจัยทางการตลาด และปัจจัยด้านการรับรู้ต่อตราสินค้า  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการตามจุดประสงค์ โดยการเก็บ
ข้อมูลปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู ้บริโภค ปัจจัยด้าน
โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ 

- โครงการคนละครึ่ง 

ปัจจัยทางการตลาด 

- ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

(แอพพลิเคชั่น) 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า 
- ด้านการรูจ้ักตราสินค้า  

- ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหาร 
เดลเิวอรี่ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคที ่ที ่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั ่นสั ่งอาหารเดลิเวอรี ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอนของประชากร จึงใช้การค านวณโดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื ่อมั่น 
95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการ 
Z = ความมั่นใจที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ Z ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

มีค่าเท่ากับ 1.96 (มั่นใจ 95%) 
d = สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ (0.05) 

 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะท า

การเก็บข้อมูล 400 คน แล้วใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น และใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก 
 
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่ก าหนดกรอบแนวคิดได้ท าการแบ่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 

1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค เป็นเพียงตัวแปรควบคุมได้ เพื่ออธิบาย
ข้อมูลของผู ้ร่วมตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติโดยวิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ซึ่งมีการวัดระดับเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2558 : 42) ใช้
สถิติโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

2. ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ 
ซึ่งมีการวัดระดับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรี
สะอาด, 2558 : 42) ใช้การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยจะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ T-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 

3. ข้อมูลปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ซึ่งมีการวัด
ระดับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2558 
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: 42) ใช้การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
จะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ T-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 

4. ข้อมูลปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านโครงการคนละครึ่ง ซึ่งมีการวัดระดับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2558 : 42) ใช้การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ T-
Test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
6. ผลการวิจัย 
 1.ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 1 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Gender 

Male 116 29 29 29 

Female 284 71 71 100 

Total 400 100 100   

Age 

18-25 
years 
old 

108 27 27 27 

26-30 
years 
old 

132 33 33 60 

31-35 
years 
old 

68 17 17 77 

Above 
35 
years 
old 

92 23 23 100 

  Total 400 100 100   

Status Single 348 87 87 87 
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Married 52 13 13 100 

Total 400 100 100   

Income 

0-10000 
Baht 

72 18 18 18 

10001-
20000 
Baht 

68 17 17 35 

20001-
30000 
Baht 

104 26 26 61 

30001-
40000 
Baht 

92 23 23 84 

Above 
40000 
Baht 

64 16 16 100 

Total 400 100 100   

 
จากตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 71 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 29 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสดคิดเป็นร้อยละ 87  และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 26  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ตารางท่ี 2 

แอพฯ ที่เลือกใช ้

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Grab 240 60.0 60.0 60.0 

Foodpanda 32 8.0 8.0 68.0 

Lineman 112 28.0 28.0 96.0 

Gojek 16 4.0 4.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

ค่าใช้จ่ายต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0-100 Baht 40 10.0 10.0 10.0 

101-200 Baht 212 53.0 53.0 63.0 

201-300 Baht 92 23.0 23.0 86.0 

301-400 Baht 32 8.0 8.0 94.0 

Above 400 
Baht 

24 6.0 6.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

ความถี่ในการใช้บริการ 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Less than 1 time per a 
week 

84 21.0 21.0 21.0 

1-2 times per a week 108 27.0 27.0 48.0 

3-4 times per a week 148 37.0 37.0 85.0 

More than 5 times per a 
week 

60 15.0 15.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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 ตารางที ่ 2 จากการศึกษาลักษณะของกลุ ่มตัวอย่างพบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้
แอพพลิเคชั่น Grabfood มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 101 -200 
บาทคิดเป็นร้อยละ 53 และส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 37 
 3.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ตารางท่ี 3 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Product 400 3.00 5.00 4.2850 .53102 

Price 400 3.00 5.00 4.5100 .62520 

Place 400 1.00 5.00 4.3100 .73160 

Promotion 400 3.00 5.00 4.4800 .60871 

4Ps 400 3.00 5.00 4.3962 .42958 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง

การตลาดของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า การให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด
ของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ด้านราคาหรือค่าบริการมีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่วย และด้านผลิตภัณฑ์หรือการให้การบริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.48, 4.31, และ 4.28 ตามล าดับ ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 4.ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า 

ตารางท่ี 4 
การรับรู้ตราสินค้า 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Famous Brand 400 2.00 5.00 4.0100 .67159 

Advertisement 
frequency 

400 1.00 5.00 3.4700 .94410 

Brand Image 400 1.00 5.00 4.1300 .71721 

Brand awareness 400 2.00 5.00 3.8700 .56619 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการให้ความส าคัญด้านการรับรู้ตราสินค้า
ของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า การให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้ามี
ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การให้ความส าคัญต่อชื่อเสียงของตราสินค้า มีค่าเฉลี่ย 
4.01 อยู่ในระดับมาก และการโฆษณาของตราสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ด้านนโยบายภาครัฐ 

ตารางท่ี 5 
การรับรู้โครงการ “คนละครึ่ง 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid yes 340 85.0 85.0 85.0 

No 60 15.0 15.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการ “คนละครึ่ง” สามารถน ามาใช้กับ

แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 85 และกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สิทธิ์
โครงการ “คนละครึ่ง” คิดเป็นร้อยละ 51.8 

ตารางท่ี 6 
การใช้สิทธิ์คนละครึ่งผ่านแอพฯ 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Grab 48 12.0 29.3 29.3 

Grab, Foodpanda, 
Lineman 

8 2.0 4.9 34.1 

Grab, Lineman 44 11.0 26.8 61.0 

Lineman 64 16.0 39.0 100.0 

Total 164 41.0 100.0  

 
จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” ผ่านแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร

ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Lineman คิดเป็นร้อยละ 39 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่
ที่ 101 -200 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.2 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 43.9  
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ตารางท่ี 7 
การตัดสินใจใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid yes 48 12.0 80.0 80.0 

No 12 3.0 20.0 100.0 

Total 60 15.0 100.0  

Missing System 340 85.0   

Total 400 100.0   

 
จากตารางที ่ 7 กลุ ่มตัวอย่างที ่ไม่ทราบว่าโครงการ “คนละครึ ่ง” สามารถน ามาใช้กับ

แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารได้ เมื่อทราบแล้วส่วนใหญ่จะตัดสินใจใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” คิดเป็นร้อยละ 80 
และส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกใช้แอพฯ Grabfood คิดเป็นร้อยละ 57.1 

ตารางท่ี 8 

ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังใช้ 

 Mean t p 

Pair 
1 

ค่าใช้จ่ายก่อนใช้สิทธิ์ 
ค่าใช้จ่ายหลังใช้สิทธิ์  

1.9756 
1.9512 

.755 .226 

Pair 
2 

ความถี่ก่อนใช้สิทธิ์ 
ความถี่หลังใช้สิทธิ์ 

2.7561 
2.4146 

5.793* <.001 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมระหว่างก่อนและหลังใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” 
พบว่า ผู้ที่ใช้สิทธิ์ฯ มีค่าใช้จ่ายก่อนและหลังใช้สิทธิ์ที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าใช้จ่ายก่อนการใช้สิทธิ์
มากกว่าค่าใช้จ่ายหลังการใช้สิทธิ์เพียงเล็กน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 1.9756 และ 1.9512 ตามล าดับ 

ส่วนความถี่ในการใช้บริการระหว่างก่อนและหลังใช้สิทธิ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยก่อนการใช้สิทธิ์มีความถี่ในการใช้บริการมากกว่าหลังการใช้สิทธิ์ ที่ค่าเฉลี่ย 
2.7561 และ 2.4146 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 
การเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เคยใช้และไม่เคยใช้สิทธิ์ 

    n Mean t P 

4Ps 
เคยใช้ 164 4.3506 

-1.812 0.071 
ไม่เคยใช้ 236 4.428 

Brand Awareness 
เคยใช้ 164 3.9593 

2.784* 0.006 
ไม่เคยใช้ 236 3.8079 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 9 ผู้ที่เคยใช้และไม่เคยใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่เคยใช้และไม่เคยใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” มีความคิดเห็นต่อการรับรู้
ตราสินค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ฯ ให้ความส าคัญกับ
การรับรู้ตราสินค้ามากกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9593 และ 3.8079 ตามล าดับ 
 ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก และหากมองเป็นรายด้านจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมาก โดย
ผู ้บริโภคให้ความส าคัญมากกว่าปัจจัยด้านการรับรู ้ตราสินค้าของแอปพลิ เคชันสั ่งอาหาร ซึ่ง 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า การให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การให้ความส าคัญต่อชื่อเสียงของตราสินค้า มีค่าเฉลี่ ย 4.01 อยู่ในระดับมาก และการ
โฆษณาของตราสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง อีกหนึ่งปัจจัยที่ท าการศึกษาคือ ปัจจัย
ด้านโครงการ “คนละครึ่ง” พบว่า กลุ่มผู้ที่ทราบว่า สามารถใช้โครงการคนละครึ่งผ่านแอพพลิเคชั่น
สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ตัดสินใจไม่ใช้สิทธิ์ฯ เกินกว่าครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 51.8 
 

7. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการรับรู้ตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเท่านั้น อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด อีก
ทั้งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดซึ ่งภาพรวมอยู ่ในระดับมาก และให้ความส าคัญอยู ่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร (2563) ที่ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแอป
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พลิเคชันฟู้ดแพนด้าของบุคลากรหน่วยงานราชการ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของ
แอปพลิเคชันฟู ้ดแพนด้าโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ระหว่างผู้ที่ใช้สิทธิ์ฯ และผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ฯ 
นั้น ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ตรงกันข้ามกับการรับรู้ตราสินค้า กลุ่ม
ผู้ที่ใช้สิทธิ์ฯ ให้ความส าคัญกับการรับรู้ตราสินค้ามากกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ อาจเป็นเพราะว่ากลุ่ม
ผู้ที่ใช้สิทธิ์ฯ เป็นกลุ่มที่ติดตามข่าวสารรอบตัวตลอดเวลา ทั้งทางโซเชียลมีเดีย หรือทางออฟไลน์ และ
อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวทราบว่าสิทธิ์คนละครึ่งสามารถใช้ผ่านแอพฯ ได้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการ “คนละครึ่ง” สามารถน ามาใช้กับแอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหารได้ แต่เกินกว่าครึ่งไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” อาจเป็นเพราะ ผู้บริโภคบางรายไม่ได้
รับสิทธิ์เนื่องจากโครงการจ ากัดสิทธิ์อยู่ที่ 28 ล้านสิทธิ์เท่านั้น ประกอบกับขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ “คน
ละครึ่ง” กับแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารมีความซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีความรู้
หรือมีความรู ้ด้านเทคโนโลยีน้อยตัดสินใจไม่ใช้สิทธิ ์ และไปให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดมากกว่า ประกอบกับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งยังมีจ านวนน้อยไม่หลากหลาย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กัญฑิภา สุ่มมาตย์ และ เบญญาภา กาลเขว้า (2563) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การใช้แอปพลิเคชั่นสั่งซื้ออาหารผ่านทางโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับจ านวนร้านอาหารที่มีมากมายและมีอาหารให้
เลือกหลากหลายมากท่ีสุด 
 ทั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังนิยมใช้แอพ Grab มากที่สุด แต่เมื่อมาดูเฉพาะกลุ่มผู้
ที่ใช้สิทธิ์ฯ กลับพบว่านิยมใช้แอพ Lineman มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ การใช้สิทธิ์คนละ
ครึ่งในเฟสที่ 1 และ 2 สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอพ Lineman ได้เพียงแอพฯ เดียว ผู้บริโภคบางราย
อาจจะยังไม่ทราบว่า โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 ยังสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอพฯ Grab ได้ด้วย จึงท าให้
ผู้บริโภคที่ใช้สิทธิ์ฯ ส่วนใหญ่ยังเลือกใช้แอพ Lineman หรืออาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมที่คุ้นชินใน
การใช้แอพ Lineman กับโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตยาพร 
เสมอใจ (2550) ที่อธิบายว่าความเคยชินจากการซื้อผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อหรือใช้บริการซ ้า ซึ่งอาจเกิดจากความเฉื่อยของผู้บริโภคที่จะต้องเริ่มศึกษาวิธีการหรือขั้นตอน
ใหม่ๆ นั่นเอง 
 วัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่ง ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม คือ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 และยังได้รับผลประโยชน์ข้างเคียงคือ ช่วยลด
ปริมาณคนที่ออกจากบ้านเพื่อไปหาซื ้ออาหารเพื ่อรับประทาน จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า 
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โครงการดังกล่าวไม่สามารถดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งผ่านแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร
ได้มากนัก โดยสาเหตุอาจจะมาจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น ไม่ทราบว่าสามารถใช้ร่วมกันได้ 
หรือขั้นตอนการใช้งานมีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 

1. ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งกับแอพพลิเคชั่นสังอาหาร
ให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบ ประกอบกับจุดประสงค์และ
ที่มาของโครงการ ”คนละครึ่ง” คือการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาด 
หากประชาชนส่วนใหญ่ทราบเรื่องดังกล่าว ก็จะเป็นผลดีต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพราะ ได้ทั้ง
การเยียวยาประชาชน และเป็นการลดปริมาณประชากรที่ออกจากบ้านเพื่อ ไปซื้ออาหาร เนื่องจาก
สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอพสั่งอาหารแทนการไปใช้สิทธิ์ซื้อที่ร้านโดยตรง 

2. ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการร่วมมือกันในการเพิ่มร้านค้า เพื่อดึงดูดให้ประชาชนหัน
มาใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” กับแอพพลิเคชั่นสังอาหารมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุอาจมาจากการมี
ร้านค้าในแอพพลิเคชั่นที่เข้าร่วมโครงการน้อยเกินไป จึงท าให้ประชาชนบางส่วนตัดสินใจไม่ใช้บริการ 

3. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเพ่ือให้ใช้งานควบคู่กับโครงการ “คนละครึ่ง” ผ่าน
แอพเป๋าตังได้ง่ายขึ้น และมีขั้นตอนที่น้อยลง เนื่องจากปัจจุบันการสั่งอาหารแต่ละครั้งจะต้องใช้งาน 2 
แอพฯ พร้อมกัน และมีหลายขั้นตอน อาจจะเป็นสาเหตุให้ประชาชนบางส่วนหรือผู้ที่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีน้อยตัดสินใจไม่ใช้บริการ หากมีการพัฒนาแอพฯ ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้น ก็อาจจะ
เป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาใช้แอพฯ สั่งอาหารมากขึ้นและเป็นไปตามจุดประสงค์ตามข้อ 1 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ควรมี
การศึกษาในผู้บริโภคในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อน ามาศึกษาความแตกต่างในด้าน
ความคิด ค่านิยม ของประชากรในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
 2. ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่ง” กับแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร 
เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกและน ามาปรับปรุง ปรับใช้ หรืออาจเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ภาครัฐเพ่ือ
น าไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่งอาหาร กับบริษัทให้บริการส่งอาหาร 
เกี่ยวกับด้านแรงจูงใจในการท างาน หรือค่าจ้างของพนักงานส่งอาหาร ว่ามีความเหมาะสมและมีความ
เป็นธรรมหรือไม่ เพื่อศึกษาในแง่มุมความคิดเห็นของพนักงานส่งอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังมีการศึกษาไม่
มากนัก 
 4. ควรมีการศึกษาของบทบาทภาครัฐในการควบคุมดูแล กฎเกณฑ์ สวัสดิการ ของพนักงาน
บริษัท เพ่ือให้ทั้งบริษัท และพนักงาน เกิดความปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน เพราะกลุ่มธุรกิจประเภท
นี้ยังมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี 
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 ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 
 การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ท าการเก็บข้อมูลโดยผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์ได้ 
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การประเมินผลนโยบายสวัสดิการรัฐจากความพึงพอใจของบุคลากร 
ในหน่วยงานราชการ ที่มีต่อนโยบายโครงการคนละครึ่ง 

กรณีศึกษา ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

 
 
 
 
 

อนุตร วรพิบูลย์วิทย์* 
บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
หน่วยงานราชการที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่ง และ 2) เปรียบเทียบความพึง
พอใจของบุคลากรในหน่วยงานราชการต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งโดยจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการศึกษาพบว่า  
 1) ประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 36 – 45 ปี ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท างานในต าแหน่ง
ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพสมรสแบบสมรส โดยมีความ
เป็นอยู่ในลักษณะครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า เป็นต้น 
 2) ระดับความพึงพอใจของประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อยในทุกด้าน โดยอันดับหนึ่งคือ ด้าน
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ รองลงมาคือ ด้านการลงทะเบียนและการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ด้านความ
เหมาะสมของระยะเวลา ด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่น และด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ตามล าดับ  
 3) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที ่แตกต่างกันทั ้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และขนาดครอบครัว ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อนโยบาย
สวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ : มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ, ความพึงพอใจ, นโยบายสาธารณะ, การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก 
_______________________ 
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148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1.บทน า 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหู
เป่ย์ ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 
2563 (กระทรวงสาธรณะสุข. (2564)) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 
รายแรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอดเดือนมกราคม 
2563 ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น จนเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 จึงมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และใน
ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื ่องและมีจ านวนยอดผู ้ติดเชื ้อสูงกว่า 
10,000 รายเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภค
ภายในประเทศ และเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่ม เป้าหมาย
โดยแบ่งเป็น 2 โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ 
 โครงการคนละครึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพ่ือให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น โดยภาครัฐร่วม
จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส รวม
วงเงินทั้งสิ ้น 6,500 บาท ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งทั้ง 3 เฟสใช้งบประมาณเป็นวงเงินรวมทั ้งสิ้น 
145,500 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งมุ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยเติมก าลังซื้อ
ของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มให้
ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีบัตรประจ าตัวประชาชนลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนผ่าน g-Wallet แอป
พลิเคชัน “เป๋าตัง” จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือรับสิทธิได ้
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการประเมินผลนโยบายจากความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่ง กรณีศึกษา ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมุ ่งศึกษาความพึงพอใจประชากรในศูนย์ร ักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 
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2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานราชการที่มีต่อนโยบายสวัสดิการ
รัฐในโครงการคนละครึ่ง 
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานราชการต่อนโยบายสวัสดิการรัฐใน
โครงการคนละครึ่งโดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

3.ค าถามส าหรับการศึกษา 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานราชการ
ต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่ง 
 

4.การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษา 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ส าหรับนักวิจัยทางพฤติกรรมได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจในบริการ เป็น

ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้รับบริการเข้าไปใช้
บริการในสถานที่ให้บริการนั้นๆ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันทฤษฎีความต้องของ Maslow (มาสโลว์) เป็นนักวิจัยวิทยา
ชาวอังกฤษ ได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นสมมติฐานอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. มนุษย์มีความต้องการอยู ่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ความต้องการที ่ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 
  2. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต ่าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญ ในเมื่อ
ความต้องการขั้นต ่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา มาสโลว์ได้แบ่งล าดับ
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้ 
  2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน
ร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น ้า  ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม    ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ ความต้องการทางด้านร่างกายนั้นยังไม่ได้
รับการตอบสนองในด้านนี้เลย โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
ด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง 
  2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) 
หากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการใน
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ขั้นต่อไปที่สูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการทางด้าน
ความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความ
มั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่งคงในหน้าที่การงานและสถานะทางสังคม 
  2.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจาก
ที่ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะ
เริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคมเสมอ 
  2.4 ความต้องการที ่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื ่อง
ความสามารถ ความรู้และความส าคัญในตัวเอง รวมทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่นหรือต้องการที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การ
ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 
  2.5 ความต้องการที ่จะได้ร ับความส าเร็จในชีว ิต (Self-actualization or Self 
Realization) ล าดับขั ้นตอนความต้องการที ่ส ูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที ่จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ตามความนึกคิด หรือความคาดหวังใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่งใน
ทัศนะของตน 
  กล่าวได้ว่า ทฤษฎีของมาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ เมื่อ
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีก การ
ตอบสนองตามล าดับขั้นของมาสโลว์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจะประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ 
   (1) หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาด
ตกบกพร่องในชีวิตประจ าวันของคนท่ีได้รับอยู่เสมอ จะท าให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่
เป็นตัว    จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้จะเกิ ดความพอใจในสภาพที่ตน
เป็นอยู่ ยอมรับและพอใจกับความขาดแคลนต่างๆ ในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
   (2) หล ักการแห่งความเจร ิญก้าวหน้า (The Progression Principle) 
กล่าวคือ ล าดับขั้นความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต ่าไปสูง และ
ความต้องการของคนในแต่ละระดับจะเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อความต้องการของระดับที่ต ่ากว่าได้รับการ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั ้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ ่งใดแล้วไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ความรู้สึกขาดแคลนของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นและก็ต้องพยายามแสวงหามาให้ได้ เว้นแต่จะมี
อุปสรรคแล้วท าให้เกิดความท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น เช่น เมื่อคนได้รับการตอบสนองความต้องการใน
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ระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องการจะได้รับการตอบสนองความต้องการอีกในระดับที่สูงกว่า แต่มี
ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ หรือไม่ส าเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะท า
ให้คนเราหยุดแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพ ไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไป     ในทิศทางตรงกันข้าม
ถ้าความต้องการในระดับต ่ากว่าในแต่ละระดับได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ คนก็จะเกิดความ
ต้องการในขั้นต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการระดับสูงสุดคือ การได้รับความส าเร็จในชีวิต 
(Self-actualization)  
 ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelley ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ 
ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ โดยความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ในกลุ่ม
ความรู้สึกสองแบบนี้ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข เป็น
ความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุข
สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู ้สึกทางบวกเพิ ่มขึ ้นอีก ดังนั ้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ ความรู้สึกทาง
ลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบ
ต่างๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์ 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
ทินพันธ์ นาคะตะ (ม.ป.ป., หน้า 45 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค , 

2539, หน้า 152) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายของรัฐ หมายถึง สิ่งส าคัญสองประการ ประการแรกคือ 
แนวทางในการปฏิบัติของรัฐบาล ประการที่สองคือ โครงการที่ส าคัญ ๆ ซึ่งรัฐบาล จะต้องจัดให้มีขึ้น
ด้วยการก าหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุสิ่งดังกล่าวนั้น 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร 
รวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่ง
ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยหลักการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและสามารถแสดงออกซึ่ง
ความต้องการของตนเองได้ โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง เมื่อความต้องการของประชาชได้ถูก
น ามาพิจารณาและกลั่นกรองให้เป็นนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายสาธารณะจึงมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
 4. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมของสังคม 
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 5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด ได้แก่นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนโยบายสาธารณะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive Policy) เป็น
นโยบายที่เน้นการจัดสรรทรัพยากร เพื่อประโยชน์บางอย่างแก่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้อาจเป็นกลุ่ม
คนที่อยู่ในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่ง กลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกลุ่มคนในสังคมโดยรวม 
โดยทั่วไปนโยบายประเภทนี้จะมีลักษณะของการน าเงินงบประมาณของรัฐไปใช้จ่ายเพื ่อช่วย 
เนื่องจากมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือชุมชนบางชุมชนในประเทศ อาจ
กล่าวได้ว่า นโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐให้การ
อุดหนุน โดยผู้รับประโยชน์อาจเป็นระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ หรือระดับสังคมบางส่วน
ของประเทศ เช่น นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม นโยบายการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการแก้ไขปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตร หรือแม้แต่นโยบายการปรับอัตราค่าแรงขั้นต ่า เป็นต้น 
  2. นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policy) 
เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือและสวัสดิการทางสังคม ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจกล่าวได้ว่า เป็นนโยบายที่มุ่ งจัดสรรคุณค่าหรือทรัพยากรให้กับกลุ่ม
ประชาชนบางส่วน ซึ่งถ้าหากไม่มีนโยบายประเภทนี้ ประชาชนกลุ่มนี้จะเป็นผู้เสียเปรียบกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ กล่าวคือ บางขณะจะเกิดสภาวการณ์ที่มีผู้ได้เปรียบอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ Win-Loss ในกลุ่ม
ประชาชน เช่น โอกาสทางการศึกษาของชาวเขาจะเสียเปรียบคนไทยในพื้นราบเป็นต้น ดังนั้น อาจ
กล่าวได้ว่า นโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐให้การ
อุดหนุนแก่กลุ่มที่เสียเปรียบในสังคม (Directed at aiding the disadvantaged) และเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม 
  3. นโยบายที่มุ ่งเน้นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Regulative Policy) เป็น
นโยบายที่เน้นเฉพาะเรื่องและเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น นโยบายด้านการค้า 
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย นโยบายด้านการจัดบริการขนส่ง หรือนโยบายด้านการควบคุม
อาวุธปืน ฯลฯ เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนหรือกลุ่มคนส่วนมากต้องปฏิบัติตาม
หรืองดเว้นการกระท าในกิจกรรมบางอย่าง นโยบายในลักษณะนี้มักจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของ
กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายป่าไม้ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมาย
ควบคุมอาวุธปืน เป็นต้น นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบ กฎเกณฑ์จะมีความหมายรวมถึงระเบียบ 
ค าสั่ง หรือประกาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมของฝ่ายบริหาร แสดงออกถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
รัฐบาล เพ่ือสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 



อนุตร วรพิบูลย์วิทย ์
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 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง 
 โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพ่ือให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพ่ิมข้ึน โดยภาครัฐร่วมจ่าย
ค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน 
หรือไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึง
ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง 
 โครงการคนละครึ่งเริ่มให้ประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่16 
ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จ ากัดจ านวนไม่เกิน 10 ล้านคน โดยผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยัน
ตัวตนผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีกขั้นตอนหนึ่งด้วยจึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่
ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือรับสิทธิได้ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 
14 วันนับ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิ
เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกโดยสิทธิที่ถูกตัดจะน าไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 
และส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา06.00 น. – 
23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทยโดย
ธนาคารกรุงไทยจะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เพ่ือใช้ในการรับช าระเงินจากการขายสินค้า โดย
โครงการคนละครึ่งแบ่งออกเป็น 3 เฟส ดังนี้ 
 เฟส 1 กรอบวงเงินงบประมาณ 30,000 ล้านบาท สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 
2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.  
 เฟส 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไตร
มาสที่ 1 ของปี 2564 ผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชน วงเงินงบประมาณ 22 ,500 ล้าน
บาท โดยในระยะที่ 2 แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้ได้รับสิทธิเดิม ไม่เกิน 10 ล้านคน จะ
ได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตาม
สิทธิที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2564 และ (2) ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน ได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 
บาท ส าหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2564 – 31 มีนาคม 2564 
 เฟส 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-
19 โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ซึ่งใน
เฟสที่ 3 นี้จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายม 2564 
ได้รับวงเงินไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน และรอบสองตั้งแต่วันที่ 1 



การประเมินผลนโยบายสวัสดิการรัฐจากความพึงพอใจของบุคลากรในหนว่ยงานราชการ ที่มีต่อนโยบายโครงการคนละคร่ึงกรณีศึกษา 
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ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ได้รับวงเงินไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาท
ต่อคน รวมเป็นวงเงินทั้งสิน 3,000 บาทต่อคน 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  วรรณศิริ บดีร ัฐ , ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม (2564) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 
3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับประสทิธิผล
ของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันของประชาชนบ้านปากคลองใต้  3) เพื่อศึกษาความ
ต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของ
มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันตามความคิดเห็นของประชาชนบ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ปัจจัยการสนับสนุน ด้านกระบวนการของภาครัฐ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ อยู่ในระดับ

มาก โดย (1) ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x ̅ = 3.83, S.D. 
= 0.89 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดในการใช้สิทธิ (2) ด้านปัจจัย

การสนับสนุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x ̅ =  3.61, S.D. = 0.95 โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บัญชีธนาคารที่พร้อมใช้งาน (3) ด้านกระบวนการของภาครัฐ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x ̅ =  3.76, S.D. = 0.73 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาครัฐมีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน และ (4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x ̅ =  4.20, S.D. = 0.87 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ที ่ได้รับเงินจาก
มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ได้ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการชิมช็อปใช้ : การประเมินเชิง
นโยบายและปัจจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลและศึกษาปัจจัยที่ส่งอิทธิพล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการชิมช็อปใช้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วม
ลงทะเบียนในมาตรการชิมช็อปใช้ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อ
เดือน และปัจจัยทางด้านภาครัฐได้แก่ ระบบการลงทะเบียน โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนเพศหญิงมีแนวโน้ม
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการในระดับต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 
 อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์, วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการ “เราไม่ทิ ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5 ,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที ่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน และเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินโครงการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3  เดือน) ด้าน
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บริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน คือ รายได้ลดลง การประกอบอาชีพติดขัด 
ปัญหาความเครียด วิตก กลัว กังวลในสถานการณ์ มีลูกค้าน้อยลง ปัญหาการเรียนรู้การป้องกันตนเอง 
และปลอดภัยจากโรค ด้านปัจจัยน าเข้าพบว่า ความเข้าใจแนวคิด วิธีการ และการปฏิบัติตาม การรับ
สิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท คือ รู้จักช่องทางการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน การเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์ ด้าน
ผลกระทบพบว่า ผลกระทบทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และให้
ด ารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤตตามล าดับ และผลกระทบทางลบคือ ไม่มีข้อมูลฐานการประกอบอาชีพ
ของประชากรที่ทันสมัย จึงท าให้ถูกตัดสิทธิ์ ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อการยังชีพ และจ านวนเงินสามารถบรรเทาการขาดรายได้ ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป มาตรการนี้บรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นได้ ด้านผลลัพธ์พบว่า ความสะดวกในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน
ทบทวนสิทธิ์ได้เมื่อเกิดการลงทะเบียนผิดพลาด ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า ระยะเวลาการ
ตรวจสอบล่าช้า คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือช่วง
ว่างงานได้ สามารถน าเงินมาหมุนเวียนเป็นรายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ สามารถชดเชยรายได้จากการ
หยุดงานได้ โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ที ่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการมาตรการเยยีวยา 
5,000 บาท (3 เดือน) ในพ้ืนที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, นิติกร ส านักกฎหมาย, 2552 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง The Sub – Prime 
Crisis วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยท าการศึกษาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งได้
เกิดขึ้นในปี 2548-2551 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาดังนั้น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
จึงได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งเสมอมานับตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ.2550 ภายใต้การ
บริหารของประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช จนถึงต้นปีพ.ศ. 2552  นี ้ ซึ ่งอยู ่ภายใต้แผนการ
แก้ปัญหาของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯในการก าหนด แผนการด าเนินงานทางการบริหารและ
การงบประมาณโดยการตราเป็นกฎหมายขึ้น บังคับใช้ทั้งนี้ยังรวมถึงองค์กรส าคัญทางการเงินการ
ธนาคารของสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (Federal Reserve - FED) ที่ได้ด าเนิน
มาตรการอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อีกด้วย 
 บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต เมื่อวิกฤต
สินเช ื ่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage Crisis) ได้ขยายตัวเป็น ว ิกฤตการณ์ทางการเงิน 
(Financial Crisis) ในช่วงปีพ.ศ. 2550- 2552 นั้น ได้มีการด าเนินมาตรการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ 



การประเมินผลนโยบายสวัสดิการรัฐจากความพึงพอใจของบุคลากรในหนว่ยงานราชการ ที่มีต่อนโยบายโครงการคนละคร่ึงกรณีศึกษา 
ศูนย์รักษาความปลอดภยั กองบัญชาการกองทัพไทย 
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โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน อันแสดงถึง บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
โดยระบบรัฐสภา ร่วมกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา โดยผู้เขียนยกตัวอย่างรัฐ
บัญญัติที่เก่ียวข้องอันมีความน่าสนใจ และได้รับการกล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. 20082 (Housing and Economic 
Recovery Act of 2008) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสินเชื่อเพ่ือ
การเคหะของพลเมืองอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองสามารถด าเนินภารกิจใน
การให้สินเชื่อเพื ่อช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งยังได้ สร้างระบบ
ตรวจสอบขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานในระยะยาวอีกด้วยประกอบด้วยรัฐบัญญัติ
ย่อยถึง 3 รัฐบัญญัติ อันได้แก่ 
  - รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื ่อเคหะ3 ค.ศ. 2008 (Federal 
Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 ) 
  - รัฐบัญญัติมาตรการส่งเสริมส าหรับผู้เป็นเจ้าของเคหะสถาน ค.ศ. 2008 (Hope 
for Homeowner Act of 2008)    
  - รัฐบัญญัติมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เคหะสถานถูกบังคับคดียึดทรัพย์ค.ศ. 2008 
(Foreclosure Prevention Act of 2008)  
 ทั้งนี้รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบด้วยหลักการส าคัญที่เป็นประโยชน์ในการ แก้ไขวิกฤต
เศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของพลเมืองอเมริกันได้เป็นอย่างดี เช่น ได้ก าหนดให้มีหน่วยงาน
อิสระที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ(Government –Sponsored Enterprises - 
GSEs) ในด้านการสงเคราะห์สินเชื่อเคหะ อันได้แก่ Fannie Mae และ Freddie Mac ให้สามารถ
ด าเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนขยาย
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนให้
ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการก าหนด วิธีการที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนกว่า 4 แสน
ครัวเรือน ให้รอดพ้นจากการถูกบังคับคดียึดเคหะสถานออกขายทอดตลาด โดยมีการ ก าหนด
มาตรการที่จะให้พลเมืองซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงสามารถ เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย 
 2. รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency 
Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008) รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับการกล่าวถึง ในฐานะ
ที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงิน งบประมาณขนานใหญ่ เพื ่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของ
สหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า “Bailout Plan” อันมีมูลค่าสูงถึง 7 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยรัฐ
บัญญัติฉบับนี้มีสาระส าคัญ คือ การให้อ านาจแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐที่จะซื้อหรือให้การประกัน
สินทรัพย์ที่มีปัญหาใน ระบบการเงินสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพและ
ป้องกันการชะงักงัน ของระบบเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารอย่างเร่งด่วน 
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 โดยสรุป รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency 
Economic Stabilization Act of 2008) นั้นประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Secretary of the Treasury)ใน
การจัดตั้งโครงการช่วยเหลือเยียวยาสินทรัพย์ที่มีปัญหา (Troubled Asset Relief Program - TARP) 
เพ่ือรับซื้อสินทรัพย์ที่มีปัญหาจากสถาบันการเงินต่างๆ ภายใต้ก าหนดระยะเวลา เงื่อนไขแนวทางและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
  2.2 จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Financial 
Stability Oversight Board) เพ่ือตรวจสอบและเสนอรายงานต่อรัฐสภา (Congress) ในประการต่าง 
ๆ ที่กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้และในประเด็นที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในด้านการ
ช่วยเหลือภาคครัวเรือนอเมริกัน ตลอดจนการส่งเสริมเสถียรภาพตลาดการเงิน และการดูแล
ผลประโยชน์ของบุคคลผู้เสียภาษี 
  2.3 ขยายเพดานมูลค่าการประกันเงินฝาก ภายใต้บรรษัทการประกันเงินฝากแห่ง
สหรัฐอเมริกา(Federal Deposit Insurance Corporation:FDIC)จาก 1 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯเป็น 
2.5 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ ทั้งนี้บรรษัทประกันเงินฝากฯ จะได้รับอ านาจชั่วคราวในการกู้ยืมเงินจาก
กระทรวงการคลังได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
  2.4 มาตรการทางภาษี 
   - ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
(Property Tax) ให้เจ้าของบ้านสามารถท าการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ครัวเรือน 
    - ขยายการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ
พลังงานทดแทน ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน กระแสลม คลื่นและกระแสน ้าเป็นมูลค่ารวม
กว่า 18,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
    - ขยายเวลาการตร ึงอ ัตราภาษีภายใต ้ระบบภาษีข ั ้นต  ่าทางเล ือก 
(Alternative Minimum Tax) ต่อไปอีก 1 ปีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองอเมริกันกว่า 24 ล้านคน 
    - ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆ มาตรการที่
หมดอายุแล้วออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปีอาทิภาษีด้านการวิจัยและพัฒนาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ระดับสูงในบางประเภท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้านอาหารและกิจการค้าปลีก ตลอดจนการผลิตไบ
โอดีเซล เป็นต้น 
  2.5 มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission: SEC) ในการระงับใช้มาตรฐานทาง
บัญชีที่เกี่ยวกับการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (mark-to-market) เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองแก่นักลงทุน ทั้งนี้ รัฐสภาสหรัฐอเมริกา(Congress) ได้วางแนวทางในการด าเนินงาน ภายใต้
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รัฐบัญญัติฯ ร่วมกับกระทรวงการคลังไว้โดยใช้งบประมาณในส่วนแรกจ านวน 3.5 แสนล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ประกันด้วยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ที่ขาดสภาพคล่อง( Illiquid 
Mortgage Assets) ภายใต้โครงการ Trouble Asset Relief Program (TARP) เป็นหลัก เพื่อดึงดูด
ให้นักลงทุนจากภาคเอกชนลงทุนในตลาดการเงิน มากยิ่งขึ้น โดยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
มาตรการส าหรับการรับมือเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นต่าง ๆกัน เป็นรายกรณี และได้จัดท าโครงการ 
Capital Purchase Program (CPP) ขึ้น ด้วยงบประมาณเพียง 2.5 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพ่ือเข้า
ซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคารและสถาบันเงินฝากที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง รวมทั้งได้ออกมาตรการ
ให้บรรษัท ประกันเงินฝาก (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) เพิ่มขอบเขต การ
ค ้าประกันให้แก่หุ้นกู้ที่ไม่ด้อย สิทธิ(Senior Debt) อีกด้วย นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเง ินนั ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้จ ัดตั ้งโครงการที ่เร ียกว่า Term Asset-Backed 
Securities Loan Facility (TALF) เพื่อเพิ่มอ านวยความสะดวกให้แก่พลเมืองอเมริกัน ในการกู้ยืม
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อ เพื่อการศึกษาสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น ด้วย
งบประมาณทั้งสิ้น 2 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ (โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งได้อนุมัติตามรัฐบัญญัติ ฯ 
จ านวน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเข้าสมทบ) นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้จัดสรรเงินจาก 
งบประมาณตามรัฐบัญญัตินี้ เพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหา อันจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวม อาทิซิตี้กรุ๊ป บริษัทเอไอจี ตลอดจนกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใน
ประเทศ เป็นต้น 
 3. รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 200912 (American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009) รัฐบัญญัติฉบับนี ้ ช้เพื ่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
เยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายที่พลเมือง อเมริกันก าลังเผชิญ โดยรัฐบัญญัติการฟื้นฟูและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. 2009 ฉบับนี้ ได้ถูกริเริ่มให้มีการเสนอโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา อัน
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ในชื่อของ “แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ” หรือ “Stimulus Plan” มีมูลค่าสูงถึง 
7.87 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดงบประมาณเพ่ือการต่างๆเพ่ือ ประโยชน์
ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิการลดหย่อนภาษีอากรการสังคมสงเคราะห์ การแก้ปัญหางาน
ว่างงาน การลงทุนจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษาการสาธารณสุข การส่งเสริมด้านการพัฒนา
พลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนแจกจ่าย เม็ดเงินส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระดับมลรัฐ ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฯ ได้มีรายละเอียดในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10 ข้อดังต่อไปนี้ 
  3.1 ด้านการลดหย่อนภาษี  
   - ส าหรับบุคคลธรรมดา จ านวน 2.37 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  
   - ส าหรับบริษัทห้างร้าน จ านวน 5.1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ รวม 2.88 
แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
  3.2 ด้านการสาธารณสุข จ านวน 1.47 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
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  3.3 ด้านการศึกษา จ านวน 9.09 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
  3.4 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 7.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
  3.5 การช่วยเหลือพลเมืองผู้มีรายได้น้อย ว่างงาน หรือออกจากงาน จ านวน 8.25 
หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
  3.6 การส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื ้นฐานของสหพันธรัฐ เช่น ในด้าน การ
คมนาคม การสื่อสาร โทรคมนาคม อาคารสถานที่ราชการ สาธารณูปโภคฯลฯ จ านวน 8.09 หมื่น
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
  3.7 การพัฒนาด้านกิจการพลังงาน เช่น การสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน 
พลังงานธรรมชาติการก าจัดสิ ่งปนเปื ้อนจากกิจการพลังงานที่เป็นพิษ ฯลฯ จ านวน 6.13 หมื่น
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
  3.8 ด้านการเคหะ เช่น การลดภาระภาษีส าหรับผู้ที่จะสร้างบ้านที่มีรายได้น้อย 
จ านวน 1.27 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  
  3.9 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 8.9 พันล้าน ดอลล่าร์
สหรัฐฯ  
  3.10 ด้านอื่น ๆ จ านวน 1.81 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
 โดยความส าเร็จ ของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในปี2552 สหรัฐฯ อาจจะต้องเผชิญภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน การแกว่งตัวของ 
ตลาดหลักทรัพย์และภาวะตึงตัวของตลาดสินเชื่อต่อไป จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางการสหรัฐฯ 
จะต้องเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง ซึ่งประกอบด้วย  
  1. การจัดท ากฎระเบียบเพ่ือก ากับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2. การส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษา 
  3. การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานทดแทน 
  4. การส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้าน Healthcare 
  5. การจัดท างบประมาณของรัฐบาลกลาง (Federal Budget) เพ่ือลดปริมาณหนี้ 
 4. บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) ในการแก้วิกฤต นาย
เบน เบอร์นันเก้ (Ben Bernanke) ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) 
ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที ่ก าลังเผชิญภาวะวิกฤต ครั ้งรุนแรงที ่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์
เศรษฐกิจตกต ่าครั้งใหญ่ (The Great Depression) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่า วิกฤตครั้งนี้
ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะตลาดสินเชื่อของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับแรงกดดัน จาก
ต้นทุนที่สูงขึ้นและสภาพคล่องลดลง นอกจากนี้ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ก็ตกอยู่ในภาวะตึงตัวรุนแรง
ที่สุดในรอบ 25 ปี ทั้งนี้ นายเบน เบอร์นันเก้ ได้กล่าวถึงมาตรการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
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 1. ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) โดยคณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee) หรือ FOMC เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนเพ่ิม
ปริมาณการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนให้มากขึ้น โดยในช่วงกลางปี 2551 คณะกรรมการ FOMC ได้ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2 จากเดิมท่ีร้อยละ 5.4 ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ และปรับ
ลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2551 มาอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 0.25 
 2. ปล่อยกู้สินเชื่อระยะสั้นให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต ่าโดย
ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถยืดระยะเวลากู้เงินได้นานถึง 3 เดือน เพื่อผ่อนคลายความตึงตัว
ในตลาดการเงิน สนับสนุนให้ธนาคารและสถาบันการเงินเต็มใจปล่อยกู้ให้แก่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯได้ใช้กระบวนการประมูลสินเชื ่อกับสถาบันการเงินเพื่อให้อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในตลาด ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงของทั้งธนาคารกลางและ ผู้เสีย
ภาษีในสหรัฐฯ อีกด้วย 
 3. อัดฉีดสภาพคล่องนอกระบบธนาคารอาทิตลาดตราสารพาณิชย์(Commercial Paper 
Market) โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียความ
เชื่อมั่นของนักลงทุน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ด าเนินมาตรการ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทุน ด้วยการสนับสนุนทางการเงินผ่านทางสินเชื่อเงินกู้ให้แก่ กองทุนที่ประสบปัญหา ตลอดจนการ
ด าเนินมาตรการอ่ืน ๆร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 
 4. จัดท าโครงการเพื่อการกู้ยืม (Lending Program) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สหรัฐฯเพ่ือ
ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กโดยครอบคลุม สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเพื่อการศึกษา รวมทั้งสินเชื่ออื่น ๆ ที่รับประกันโดย The Small Business 
Administration (SBA) ซึ่งเป็นองค์กรของทางการสหรัฐฯ ที่สนับสนุน การด าเนินงานของธุรกิจราย
ย่อย หรือ SMEs 
 5. รับซื้อคืนตราสารหนี้ที ่หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities)ซึ่ง
ได้รับการค ้าประกันจากบริษัท Fannie Maeหรือบริษัท Freddie Mac ซึ ่งเป็นองค์กรที่ทางการ
สหรัฐฯให้การสนับสนุน (Government Sponsored Enterprises: GSEs) ด้วยงบประมาณกว่า1 
ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยมาตรการดังกล่าว จะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
ปรับลดลง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น 
 Naoyuki Yoshino , Farhad Taghizadeh–Hesary (2014) ได ้ท  าการศึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง 
นโยบายทางการเง ินและความผันผวนของราคาน ้าม ันหลังว ิกฤติส ินเช ื ่อซ ับไพรม์ (ว ิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายทางการเงินที่มีต่อความผัน
ผวนของราคาน ้ามัน หลังการเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ โดยจากผลการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้า
พบว่า นโยบายการเงินแบบขยายตัว (easy monetary policy) ส่งผลต่อราคาพลังงานในช่วงปี 1980 
– 2011 อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า หลังเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ 
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อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative 
easing) ของประเทศผลักดันให้ราคาน ้ามันในหน่วยดอลลาร์สหรัฐถีบตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2009 – 2012 
ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดน ้ามันและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลก
เข้าสู ่ภาวะถดถอยในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ ่งแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการฟื ้นฟู
เศรษฐกิจโลกในระยะยาว เนื่องจากน ้ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญในกระบวนการผลิต 
 Leao, E.R. & Leao, P.R. (2013) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์และ
การรับมือเชิงนโยบายของภาครัฐทั่วโลก ในการศึกษาวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยมุ่งเน้นการหาต้นเหตุของวิกฤติ
สินเชื่อซับไพรม์ที่เกิดขึ ้นในปี 2007 – 2009 และผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว หลังจากนั ้นจึง
พิจารณาเจาะลึกถึงกลยุทธ์ วิธีการต่างๆท่ีภาครัฐใช้รับมือจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท าให้พบสิ่งที่เน้นย ้า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการรับมือในช่วงต้นของภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 
องค์ประกอบที่มีความเฉพาะ แต่ก็เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน ได้แก่ การบริหารเศรษฐกิจมหภาคใน
ระยะสั้น และการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของกฎระเบียบทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว 
โดยผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจในการบริหารที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อ
มุมมองระดับโลกมากกว่าการมุ ่งเน้นแก้ปัญหาในระดับประเทศ มีการอธิบายรายละเอียดของ
กระบวนการดังกล่าวโดยละเอียดภายในงานวิจัย สุดท้ายทางผู้วิจัยได้เจาะลึกในรายละเอียดเกณฑ์
การวัดต่างๆ โดยใช้อัตราส่วนเงินทุนที่จ าเป็น สภาพคล่องของธนาคารและโครงสร้างทางการเงินของ
ธนาคาร การตรวจสอบความโปร่งใสและสัดส่วนโบนัสของนายธนาคาร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ตวัแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจของบุคคลากร
ในหน่วยงานราชการที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกัน 
  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 
- ต าแหน่ง 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ขนาดครอบครัว 

ความพงึพอใจของบุคคลากรในหน่วยงานราชการท่ีมีต่อ
นโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละคร่ึง 
- ดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- ดา้นการลงทะเบียนและการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ 
- ดา้นการใชง้านแอพพลิเคชัน่ 
- ดา้นความเหมาะสมของระยะเวลา 
- ดา้นงบประมาณท่ีใชใ้นโครงการ 



การประเมินผลนโยบายสวัสดิการรัฐจากความพึงพอใจของบุคลากรในหนว่ยงานราชการ ที่มีต่อนโยบายโครงการคนละคร่ึงกรณีศึกษา 
ศูนย์รักษาความปลอดภยั กองบัญชาการกองทัพไทย 
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5.ระเบียบหรือวิธีการท าการวิจัยหรือการศึกษา 
 การวิจัยค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัต่อ
ไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรในศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 2,287 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ ค านวณได้จากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 341 ตัวอย่าง 
จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ5 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อย
ละ95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 345 ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ส่วนที ่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ ง” ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านทัศนคติที่มี
ต่อรัฐบาล ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ด้านการลงทะเบียนและการเข้าถึงมาตรการ ด้านความ
เหมาะสมของระยะเวลา และด้านงบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
 

6.ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ท างานในต าแหน่ง ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพ
สมรสแบบสมรส โดยมีความเป็นอยู่ในลักษณะ ครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า เป็น
ต้น 
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ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง” ในมิติปัจจัยต่างๆ 5 ด้าน 

ความพึงพอใจและความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ
ความเห็น 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด้านการลงทะเบียนและการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น 
3. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
4. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 
5. ด้านงบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

1.8684 
2.0667 
1.9635 
2.0536 
2.2203 

.85723 

.99421 

.87414 
1.00977 
1.11251 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

   รวม 2.0345 .90121 น้อย 

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชากร
ในศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง”  ในภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 ซึ่ง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความความพึง
พอใจระดับน้อยทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ด้านงบประมาณที่ใช้ในโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 อยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือด้านการลงทะเบียนและการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 อยู่ในระดับน้อย ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 อยู่
ในระดับน้อย ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นด้านที่ต ่าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 อยู่ในระดับน้อย 

จากการทดสอบสมติฐาน ได้ดังนี้ 
1) เพศ : เพศที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายสวัสดิการ

รัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ 
เพศชาย กับ เพศหญิง นอกนั้นไม่มีความแตกต่าง  

2) อายุ : ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย
สวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 7 
คู่ ได้แก่ (1) ช่วงอายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 26 – 35 ปี (2) ช่วงอายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 36 
– 45 ปี (3) อายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 46 – 55 ปี (4) ช่วงอายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 66 ปี
ขึ้นไป (5) อายุ 26 – 35 ปี กับ อายุ 36 – 45 ปี  (6) อายุ 36 – 45 ปี กับ อายุ 46 – 55 ปี 
และ (7) อายุ 36 – 45 ปี กับ อายุ 55 – 65 ปี 

3) การศึกษา : การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
นโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จ านวน 2 คู่ ได้แก่ (1) การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี กับ สูงกว่าปริญญาตรี และ(2) 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับ สูงกว่าปริญญาตรี  

4) สถานภาพสมรส : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ (1) สถานภาพสมรสแบบโสด กับสมรส และ (2) สถานภาพ
สมรสแบบสมรส กับหม้าย/หย่าร้าง 

5) ต าแหน่ง : ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย
สวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 5 
คู่ ได้แก่ (1) ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กับ ข้าราชการชั้นประทวน (2) ข้าราชการชั้นสัญญา
บัตร กับ พนักงานราชการ (3) ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กับ ลูกจ้าง (4) ข้าราชการชั้น
ประทวน กับ ลูกจ้าง และ (5) พนักงานราชการ กับ ลูกจ้าง 

4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ านวน 6 คู่ ได้แก่ (1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15 ,000 
บาท กับ 15,001 – 25,000 บาท (2) ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15 ,000 บาท กับ 35,001 – 
45,000 บาท (3) ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15,000 บาท กับ 45,001 – 55,000 บาท (4) 15,001 
– 25,000 บาท กับ 25,001 – 35,000 บาท (5) 15,001 – 25,000 บาท กับ 35,001 – 
45,000 บาท (6) 15,001 – 25,000 บาท กับ 45,001 – 55,000 บาท (7) 15,001 – 
25,000 บาท กับ 65,001 – 75,000 บาท (8) 15,001 – 25,000 บาท กับ 100,001 บาท 
ขึ้นไป โดยที่รายได้เฉลี่ย 15,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจในระดับ
น้อยกว่าช่วงรายได้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ย 15 ,001 – 25,000 บาท ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมน้อยกว่าช่วงรายได้ทั้งหมดที่เปรียบเทียบคู่กัน ที่ค่าระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

5.3.5 ขนาดครอบครัว : ขนาดครอบครัวที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน
ราชการที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ครอบครัวคนเดียว กับ ครอบครัวขยาย (ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก) 

7.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

32.8 และ LGBTQ คิดเป็นร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่ มีอายุ 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ
อายุ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 อายุ 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่



อนุตร วรพิบูลย์วิทย ์
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มีอายุ 55 – 65 ปี 18 – 25 ปี และ 66 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.8 คิดเป็นร้อยละ 3.2 คิดเป็นร้อยละ 
1.7 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 55.7 รองลงมาคือการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.3 ส่วนการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแบบ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาเป็นแบบโสด คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนสถานภาพสมรสแบบ
หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.9 ส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมาคือ 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ 30.4 และพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 สุดท้ายคือ
ข้าราชการชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15 ,001 – 25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ  25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15,000 บาท  45,001 – 55,000 บาท 
35,001 – 45,000 บาท และ 65,001 – 75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 คิดเป็นร้อยละ 3.8 คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 และ คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ สุดท้าย100,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.6 ส่วน
ใหญ่มีขนาดครอบครัวแบบครอบครัวขยาย (ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก) คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมาเป็น
ครอบครัวคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 24.3 สุดท้ายคือครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูกคน คิดเป็นร้อยละ 7.5  

สรุปการวิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชากรในศูนย์รักษา
ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง” 

ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชากรในศูนย์ร ักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง”  ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.03 ซึ่ง เมื่อพิจารณาในรายด้าน ทุกด้านมีความความพึงพอใจระดับน้อยทั้งหมด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ด้านงบประมาณที่ใช้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 อยู่ในระดับน้อย 
รองลงมาคือด้านการลงทะเบียนและการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 อยู่ในระดับน้อย 
ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.05 อยู ่ในระดับน้อย ด้านการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นด้าน
ที่ต ่าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 อยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานนท์ณัฏฐ์ ศิริ
วงศ,์ วิจิตรา ศรีสอน และ สุริยะ ประภายสาธก (2563) ได้ศึกษาการประเมินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” 
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพ้ืนที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั่นอาจเพราะมาตรการ
คนละครึ่งผู ้ใช้งานต้องจ่ายเงินของตัวเองด้วยครึ่งหนึ่ง และไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ มากกว่าการเยียวยาเป็นรายบุคคล 
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 สรุปการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
1) เพศ : เพศที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายสวัสดิการ

รัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ 
เพศชาย กับ เพศหญิง นอกนั้นไม่มีความแตกต่าง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยในระดับความพึง
พอใจน้อยกว่าเพศหญิง แสดงให้เห็นว่า เพศชายส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวม
น้อยกว่าเพศหญิงที่ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริ
ทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ที่ว่า กลุ่มผู้ลงทะเบียนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของมาตรการในระดับต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 

2) อายุ : ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย
สวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 7 
คู่ ได้แก่ 

- ช่วงอายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 26 – 35 ปี อายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 36 – 
45 ปี อายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 46 – 55 ปี อายุ 18 – 25 ปี กับ อายุ 66 ปีขึ้นไป 
โดยช่วงอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าช่วง
อายุต่างๆในแต่ละคู่ทุกคู่ แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุ 18 – 25 ปีนี้ส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมมากกว่าช่วงอายุอื่นๆที่เปรียบเทียบคู่ ที่ค่าระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 

- ช่วงอายุ 26 – 35 ปี กับ อายุ 36 – 45 ปี โดยช่วงอายุ 26 – 35 ปี มี
ค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมากกว่าช่วงอายุ 36 – 45 ปี แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุ 
26 – 35 ปีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่า 36 – 45 ปี  ที่ค่าระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

- ช่วงอายุ 36 – 45 ปี กับ อายุ 46 – 55 ปี และคู่ช่วงอายุ 36 – 45 ปี กับ 
อายุ 55 – 65 ปีโดยช่วงอายุ 36 – 45 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยกว่าทั้ง
สองช่วงอายุ แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุ 36 – 45 ปี ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมน้อยกว่าสองช่วงอายุดังกล่าว ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
3) การศึกษา : การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

นโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 

- การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี กับ สูงกว่าปริญญาตรี โดยการศึกษา
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจน้อยกว่า แสดงให้เห็นว่า
การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมน้อยกว่า 
ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
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- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับ สูงกว่าปริญญาตรี โดย
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจน้อยกว่า
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี แสดงให้เห็นว่าการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่า ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
4) สถานภาพสมรส : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่  

- สถานภาพสมรสโสด กับสมรสโดยสถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยในระดับความ
พึงพอใจที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่าสถานภาพโสดส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมมากกว่า ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

- สถานภาพสมรสสมรส กับหม้าย/หย่าร้าง โดยสถานภาพสมรสสมรสมี
ค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจน้อยกว่า แสดงให้เห็นว่าสถานภาพสมรสสมรสส่งผล
ต่อความพึงพอใจในในภาพรวมน้อยกว่า ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

4)  ต าแหน่ง : ต าแหน่งที ่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย
สวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่ 

- ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กับ ข้าราชการชั้นประทวน ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
กับ พนักงานราชการ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กับ ลูกจ้าง โดยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรมี
ค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมากกว่าในทุกคู่เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าทั้ง 3 ต าแหน่ง ที่ค่าระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 

- ข้าราชการชั้นประทวน กับ ลูกจ้าง โดยข้าราชการชั้นประทวนมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ความพึงพอใจที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่าข้าราชการชั้นประทวนส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมมากกว่าลูกจ้าง ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

- พนักงานราชการ กับ ลูกจ้าง โดยพนักงานราชการมีค่า เฉลี่ยในระดับความพึง
พอใจมากกว่า แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งพนักงานราชการส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมมากกว่า ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 6 คู่ ได้แก่  

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15 ,000 บาท กับ 15,001 – 25,000 
บาท ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15,000 บาท กับ 35,001 – 45,000 บาท ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 
15,000 บาท กับ 45,001 – 55,000 บาท โดยที่รายได้เฉลี่ยต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15,000 มี
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ค่าเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมากกว่า 15,001 – 25,000 บาท แสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ย
ต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 15,000 ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่า รายได้เฉลี่ย 
15,001 – 25,000 บาท ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และรายได้เฉลี่ยต ่ากว่า หรือ 
เท่ากับ 15,000 มีค่าเฉลี ่ยในระดับความพึงพอใจในระดับน้อยกว่าช่วงอายุ 35 ,001 – 
45,000 บาท และ45,001 – 55,000 บาท แสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต ่ากว่า หรือ เท่ากับ 
15,000ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมน้อยกว่า รายได้เฉลี่ย35 ,001 – 45,000 
บาท และ45,001 – 55,000 บาท ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับ 25,001 – 35,000 บาท 15,001 
– 25,000 บาท กับ 35,001 – 45,000 บาท บาท 15,001 – 25,000 บาท กับ 45,001 – 
55,000 บาท 15,001 – 25,000 บาท กับ 65,001 – 75,000 บาท และ  15,001 – 25,000 
บาท กับ 100,001 บาท ขึ้นไป โดยที่รายได้เฉลี่ย 15,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ความพึงพอใจในระดับน้อยกว่าช่วงรายได้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ย 15 ,001 – 
25,000 บาท ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมน้อยกว่าช่วงรายได้ทั ้งหมดที่
เปรียบเทียบคู่กัน ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
6) ขนาดครอบครัว : ขนาดครอบครัวที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

นโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 
คู่ ได้แก่ ครอบครัวคนเดียว กับ ครอบครัวขยาย (ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก) โดยที่ครอบครัวคนเดียวมีค่าเฉลี่ย
ในระดับความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากกว่า แสดงให้เห็นว่าครอบครัวคนเดียวส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าครอบครัวขยาย ที่ค่าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 ซึ่งการสรุปผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (2563) ที่ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของมาตรการชิมช็อปใช้: การประเมินเชิงนโยบายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมลงทะเบียนในมาตรการชิมช็อปใช้ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล 
(ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์)  ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเพียงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ ่งเป็นหลัก โดยพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวิเคราะห์นโยบาย
สวัสดิการรัฐควรค านึงถึงความแตกต่างในด้านประชากรศาสตร์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยจะสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยตามที่รัฐบาลได้ออกนโยบายอื่นๆ อีก
หลายอย่างเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น โครงการเรารักกัน โครงการเราชนะ เป็นต้น โดยใน
ที่นี้อาจมองได้ว่านโยบายโครงการคนละครึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางราชการ ซึ่งสังเกตได้
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จากระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับที่น้อย ทั้งนี้อาจเกิดได้จาก 2 กรณี โดยกรณีที่ 1 เกิดจากความ
ไม่พึงพอใจต่อนโยบายจริงๆ หรือ กรณีที่ 2 อาจเพราะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก หากเป็นไปตามกรณีที่ 2 
รัฐบาลก็ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรทางราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้
โครงการด้วยความรู้และความเข้าใจที่ไม่บกพร่อง และตรงต่อวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

การศึกษาในครั้งนี้มุ ่งศึกษาเพียงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
นโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่งเป็นหลัก ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาเพ่ิม
ในปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจต่อนโยบายสวัสดิการรัฐในโครงการคนละครึ่ง และ
ควรศึกษาเพิ่มเติมในโครงการอื่น ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลและประเมินผลว่าโครงการใดที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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อภิญญา เธียรโอภาส* 
บทคัดย่อ 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ทุกคนต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ “ชีวิต
วิถีใหม่ หรือ New Normal” และส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงประเทศไทย
ก าลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุจึงเป็น
เรื ่องที่ควรให้ความส าคัญมากยิ ่งขึ ้น ดังนั้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในภาคธุรกิจอย่าง
เหมาะสมจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และ
ส่งผลให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายมากที่สุดได้ โดยงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ ์ก ับการตัดสินใจซื ้อผลิตภ ัณฑ์ปิดผมขาวของผู ้บร ิโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยคณะผู ้ว ิจ ัยได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน   
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 40 ปี 
ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ / พนักงานองค์กรอิสระของรัฐ และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ส าหรับการ
ยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่รับรู้ความง่ายในการใช้งาน รองลงมา 
คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และความเชื่อม่ันไว้วางใจ ตามล าดับ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญ 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
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ด้านบุคคลมากที่ส ุด รองลงมา คือ ระบบการให้บริการ และการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
นอกจากนี้เมื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้สถิติ t – Test และ one way ANOVA พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุและด้านรายได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson 
Correlation) พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านที่มีระดับสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้
ความง่ายในการใช้งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านที่มีระดับสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา
คือ ด้านราคา ด้านระบบการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการจ าเป็นต้องต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านการขนส่งที่ถูกต้อง มีการแพ็ค
สินค้าอย่างดีและจัดส่งอย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นอยู่
เสมอเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
ค าส าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี , ส่วนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจซื ้อ, พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
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1. บทน า 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ทุกคนต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ 

“ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal” โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันประเทศไทย
ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชี้ว่าคนไทย
ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลมูลค่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ใน
ไทย พบว่าปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าเติบโตขึ้นกว่า 35% และคาดว่าจะเติบโตถึง 50% ในปี พ .ศ. 2564 
(ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2564) ดังนั้น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในภาคธุรกิจอย่างเหมาะสม
จะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมทั้งส่งผลให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายมากที่สุดได้ ปัจจุบันมีช่องทางการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลาย ท ั ้ งเว ็บไซต์ , Facebook, Line, Instagram รวมถ ึง E – Commerce platform เช่น 
Shopee และ Lazada เป็นต้น โดยธุรกิจค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ก าลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น รับรู้และเข้าใจการเข้าถึงช่องทางการ
ซื้อขายออนไลน์ต่างๆ ผ่านการโฆษณา และสามารถเข้าถึงค าค้นหาในสิ่งที่ต้องการซื้อหรือสนใจได้มาก
ขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถศึกษา
รายละเอียดของสินค้าให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบราคาและ
คุณสมบัติของสินค้าเพื ่อให้ได้สินค้าที่ตอบสนองความต้องการมากที่สุดได้ ธุรกิจการค้าขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์
ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ.2573 จะมีสัดส่วน
ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ (กรมสุขภาพจิต, 2563) ด้วยอายุที่
มากขึ้นส่งผลให้สภาพร่างกายมีความเสื่อมลง การที่ผมสีด ากลายเป็นสีขาวนั้นเป็นเรื ่องที ่ท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความกังวลใจและส่งผลต่อความมั่นใจในการด ารงชีวิต การศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วัยหนุ่มสาวที่มีผมหงอก
ก่อนอายุ 30 ปีจะเรียกว่ามีภาวะผมหงอกก่อนวัย ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพประการหนึ่งที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพจิตและบุคลิกภาพ ซึ่งการแก้ปัญหาโดยการถอนผมนั้นไม่ได้ท าให้ภาวะผมหงอกหายไป เพราะ
ผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นผมหงอกเช่นเดิม ผู้ที่มีปัญหาภาวะผมหงอกจึงนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี
ผมเพ่ือย้อมผมปิดบังสีผมขาว (สิทธิพงศ์ สรเดช, 2559)  

จากความส าคัญตามที่ระบุข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถน าข้อมูลไปศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวางแผนกลยุทธ์
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ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และช่วยเพ่ิมยอดขายให้
เติบโตขึ้นตามล าดับ 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
     2. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-
Commerce) 

E – Commerce platform คือ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นส าเร็จรูป ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับ
การขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ e – marketplace ซึ่งเป็น
ช่องทางที่น าพาให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในช่องทางออนไลน์มาเจอกัน และท าให้เกิดการท าข้อตกลงซื้อ
ขายสินค้ากันภายในแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการโอนเงินค่าสินค้าและการส่งมอบสินค้า
ผ่านระบบขนส่ง โดย E-Commerce platform เป็นแพลตฟอร์มส าเร็จรูปจากผู้พัฒนาที่เปิดให้ผู้ที่มี
ความต้องการเปิดธุรกิจบนโลกออนไลน์มาใช้แพลตฟอร์มเพื่อขายสินค้าได้ง่าย ๆ โดยมีเครื่องมือ
ส าเร็จรูปให้เลือกใช้มากมาย โดยอาจจะมีทั้งการเรียกเก็บค่าบริการและใช้งานได้ฟรีแตกต่างกันไป
ตามบริการแต่ละแพลตฟอร์ม (FILLGOODS, 2564) โดยปัจจุบัน E – Commerce platform ที่เป็น
ที่นิยมในประเทศไทยได้แก่ Shopee และ Lazada เป็นต้น 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดยผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการ
ตามข้อมูลและข้อจ ากัดตามสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการส าคัญและอยู่ภายในจิตใจ
ของผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้อธิบายขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision 
Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยมีล าดับกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่าง
กันไป สามารถยกตัวอย่างเช่น สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไปจึงเกิดความต้องการสิ่งใหม่เพื่อทดแทน และ
ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เช่น มีปัญหาผมหงอก จึงต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยน
สีผมเพื่อปิดบังผมหงอก แต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้เกิดอาการแพ้ จึงต้องเข้า



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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รับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะทางการเงิน เช่น การแต่งงาน การมีบุตร การมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงส่งผลให้มีความต้องการ
สินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้การส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด
ความต้องการขึ้นได ้
 2) การเสาะแสวงหาข้อมูล ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ จากแหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง กลุ่มอ้างอิง หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว 
สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงจากประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคเอง โดยผู้บริโภคคนจะใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ซื้อมากน้อยตามแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้สินค้านั้น และความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล 
 3) การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละ
สินค้าให้เหลือเพียงยี ่ห้อเดียว โดยการประเมินแต่ละทางเลือกเพื ่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ 
คุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับ ระดับความส าคัญ ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ และความพอใจ 
โดยผู้บริโภคจะก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ต้องการไว้แล้ว และจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัติต่างๆ 
 4) การตัดสินใจซื้อ โดยผู้บริโภคแต่ละคนย่อมต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน เช่นการเลือกซื้อรถยนตร์ แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจ
นาน เช่น การเลือกซื้อไม้จิ้มฟัน เป็นต้น 
 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าผู้บริโภคเกิดความ
พอใจและทราบถึงข้อดีต่างๆ จะท าให้เกิดการซื้อซ ้าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่
ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคกจ็ะเลิกซื้อสินค้านั้นๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้
ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989) ได ้ น  า เ สนอ โ ม เดลการยอมร ั บ เ ทค โ น โ ลยี  
(Technology Acceptance Model: TAM) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมการใช้ในอนาคตเกิดจาก
เจตคติหรือความตั้งใจใช้ ซึ ่งเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ (perceived 
usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้ (perceived ease of use) โดยต่อมาได้เพิ่มตัวแปร
ภายนอก ได้แก่ ประสบการณ์ ความสมัครใจ คุณภาพ และความเกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งล้วนเป็นตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้และการรับรู้ความง่ายในการใช้ 
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 การยอมร ับเทคโนโลย ีโทรศ ัพท ์ม ือถ ือ (Mobile Technology Acceptance Model) 
หมายถึง การท าความเข้าใจในเทคโนโลยีและการยอมรับประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้
ในชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาวิจัยคร (Ooi & Tan, 2016) โดยได้อธิบายลักษณะของการรับรู้ต่างๆ 
ได้ดังนี ้
  1) การรับรู้ความเข้ากันได้ (Perceived Compatibility) หมายถึง การรับรู้นวัตกรรมและ
ขอบเขตของเทคโนโลยีที่มีสามารถน ามาใช้เพื ่อตอบสนองความต้องการได้ เปรียบเสมือนการที่
ผู้บริโภครับรู้ว่าการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีความสะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย 
 2) การรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้และมีส่วนช่วยให้การใช้เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น มี
ความสะดวกสบาย สามารถค้นหาได้หลากหลาย และช่วยตอบสนองความต้องการในการเลือกซื้อ
สินค้าต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ว่าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มีความง่าย และมีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เพียงแค่ต้องเปิดใจใน
การทดลองเท่านั้น 
 4) การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน (Perceived Financial Resource) หมายถึงการที่ผู้บริโภค
รับรู้ถึงทรัพยากรทางด้านการเงิน และยอมรับการท าธุรกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น มีการยินยอม
ในการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือประกอบการช าระเงินเพ่ือซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงยอมรับ
ในการช าระเงินค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่างๆ 
 5) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Perceived Security Risk) หมายถึงการรับรู้
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงในการสูญเสีย
ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อาจถูกเปิดเผย จึงจ าเป็นต้องมีการอ่านเงื่อนไข หรือ
ข้อตกลงในการเข้าถึงต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนกดยืนยันต่างๆ 
 6) ความเชื ่อมั ่นไว้วางใจ (Perceived Trust) หมายถึง การรับรู ้ความไว้วางใจ ความ
น่าเชื่อถือจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แม้ว่าจะไม่ได้เห็นหรือสัมผัสสินค้าจริงก่อนการจัดสิน
ใจซื้อ ทั้งนี้การที่ร้านค้าได้รับการรีวิว และได้รับการรับรองจากผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อน จะช่วย
สนับสนุนความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น 
 4. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

Kotler (1997, p. 92) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง ตัวแปรหรือเครื ่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ โดยธุรกิจจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดมี
เพียงแค่ 4 ตัวแปร (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมอีก 3 ตัวแปร 
ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิดและความต้องการของตลาดสมัยใหม่มากขึ้น 

1)  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ขายให้ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และคุณค่า 
(Value) ในจิตใจของลูกค้า เช่นมีคุณภาพ มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง จะส่งผลท าให้สินค้าสามารถขายได้
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

2)  ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเป็นคุณ
ค่าที่ลูกค้ารับรู้เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ 

3)  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด แบ่งได้
เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางจัดจ าหน่ายทางตรง คือ การจ าหน่ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และช่องทางจัดจ าหน่ายทางอ้อม คือ การจ าหน่ายจากผู้ผลิตไปยังพ่อค้า
คนกลาง หรือตัวแทนไปยังผู้บริโภค หรือเจ้าของอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 4)  การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติแนวคิด ความเชื่อ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่  การโฆษณา เพื่อเสนอ
ข่าวสาร หรือข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ
ซื้อ เป็นต้น 
 5)  บุคลากร (People) หรือ พนักงานที่มีใจรักในการให้บริการ มีการติดต่อกับลูกค้า โดย
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 
 6)  ลักษณะทางกายภาย (Physical evidence) มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการ
เลือกใช้บริการ โดยทั้งนี้จะรวมถึงสภาพแวดล้อมได้แก่ การตกแต่ง สถานที่ บรรยากาศภายใน สีสัน
ของร้าน รวมถึงความสะอาดในส่วนที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ เป็นต้น 
 7)  ระบบการให้บริการ (Process) ได้แก่ นโยบายต่าง ๆ ของสถานบริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ วิธีการให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจลูกค้า เช่น ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การเปลี่ยน
สินค้า และการคืนสินค้า เป็นต้น 
  



อภิญญา เธียรโอภาส 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย

ดังภาพที่ 2 โดยใช้แนวความคิดของ วรรณิกา จิตตินรากร (2559) เนื่องจากตัวแบบที่พัฒนาขึ้น
ครอบคลุมการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 
                        ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรต้น 6 ตัวแปร ได้แก่ 
Product, Price, Place, Promotion, People และ Process โดยไม่ได้เลือกปัจจัยลักษณะทางกายภาย 
(Physical evidence) มาเป็นตัวแปรต้น เนื่องจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็น
การขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่มีการตกแต่งสถานที่หรือบรรยากาศต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคคล 
6. ระบบการให้บริการ 
 

 
 
 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน  
2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  
3. ความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

850 

4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยก าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจากการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) โดยใช้สูตรของ Yamane ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการ
สุ่ม 5% พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ ตอน
ที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ และ
ตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert 
scale) 5 ระดับ จ านวน 3 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้ Google Form 
ซึ่งเป็นการสร้างแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค Covid-19 จึงใช้การส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านออนไลน์ทั้งหมด โดยมี
ช่องทางในการส่งแบบสอบถาม ได้แก่ แอพพลิเคชั่น Line และช่องข้อความ (Chat) ของ Facebook 
รวมถึงส่งแบบสอบถามถึงผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ผ่านแอพลิเคชี่น Shopee และ Lazada เป็นต้น  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธี คือ 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การ
แจกแจงความถี ่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การ
วิเคราะห์การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-Test และ one way ANOVA เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลและการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการตัดสินใจซื้อสินค้า
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ออนไลน์ รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.25) อายุต ่ากว่า 40 ปี (ร้อย
ละ 78.50) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.75) อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 37.00) 
และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 26.75) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ  

ชาย 119 (29.75) 
หญิง 281 (70.25) 

อาย ุ  
ต ่ากว่า 40 ปี 314 (78.50) 
41 – 50 ปี 34 (8.50) 
51 – 60 ปี 39 (9.75) 
61 ปีขึ้นไป 13 (3.25) 

ระดับการศึกษาสูงสุด  
ต ่ากว่าปริญญาตรี 26 (6.50) 
ปริญญาตรี 219 (54.75) 
สูงกว่าปริญญาตรี 155 (38.75) 

อาชีพ  
ข ้าราชการ / พน ักงานราชการ / พน ักงาน
รัฐวิสาหกิจ / พนักงานองค์กรอิสระของรัฐ 

148 (37.00) 

พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน 137 (34.25) 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 50 (12.50) 
พ่อบ้าน / แม่บ้าน / ว่างงาน 32 (8.00) 
อาชีพอิสระ / รับจ้างทั่วไป 33 (8.25) 

รายได้ต่อเดือน  
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 5 (1.25) 
10,001 - 20,000 บาท 8 (2.00) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (ร้อยละ) 
20,001-30,000 บาท 75 (18.75) 
30,001-40,000 บาท 105 (26.25) 
40,001-50,000 บาท  100 (25.00) 
มากกว่า 50,000 บาท 107 (26.75) 

  
 2. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
 ในภาพรวมปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.23)  โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (x̄ = 4.52) รองลงมา คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้

งาน (x̄ = 4.35) และความเชื่อมั่นไว้วางใจ (x̄ = 3.83) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 4.35 0.82 มากที่สุด 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 4.52 0.72 มากที่สุด 
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ 3.83 0.97 มาก 

รวม 4.23 0.84 มากที่สุด 

 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ในภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.45) โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคคล (X̅ = 4.55) รองลงมา คือ ระบบการให้บริการ (X̅= 4.52) และการ

ส่งเสริมการตลาด (X̅ = 4.46) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
ผลิตภัณฑ์ (Product) 4.43 0.71 มากที่สุด 
ราคา (Price) 4.38 0.71 มากที่สุด 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 4.36 0.75 มากที่สุด 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.46 0.67 มากที่สุด 
บุคคล (People) 4.55 0.69 มากที่สุด 
ระบบการให้บริการ (Process) 4.52 0.63 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.45 0.69 มากที่สุด 
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 4. การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
 ในภาพรวมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.35) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
หลังจากที่ท่านได้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีราคาถูกที่สุด (X̅ = 4.64) รองลงมา คือ ท่านชอบซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่าน

ช่องทางออนไลน์มากกว่าซื ้อตามร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าทั ่วไป ( X̅= 4.36) และท่านตั ้งใจว่าจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

จะดีขึ้น / รุนแรงน้อยลง (X̅ = 4.05) ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

หลังจากที่ท่านได้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาว ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีราคาถูกที่สุด 

4.64 
 

0.59 
 

มากที่สุด 

ท่านชอบซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าซื้อตาม
ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าทั่วไป 

4.36 
 

0.74 
 

มากที่สุด 

ท่านตั ้งใจว่าจะซื ้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป 
ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จะดีขึ้น / รุนแรง
น้อยลง 

4.05 
 

0.67 
 

มาก 

ภาพรวม 4.35 0.67 มากที่สุด 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้สถิติ t – Test 
และ one way ANOVA พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและรายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล �̅� S.D. T/F Sig.  

เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ 
รายได ้

4.33 
4.14 
4.31 
4.33 
4.42 

.52 

.57 

.52 

.51 

.55 

.602 
10.51 
.471 
.294 
3.160 

.547 

.000* 

.625 

.882 

.008* 
รวม 4.34 .51 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
 เมื ่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ระหว่างปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีและการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ใน
ระดับต ่ามาก (r = .291) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้านพบว่า ความเชื่อมั ่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อสูงที่สุด ( r = .398) 
รองลงมา คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (r = .250) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (r = .227) 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี Pearson’s 

Correlation 
Sig (2-
tailed) 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน .250 .000* 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน .227 .000* 

ความเชื่อมั่นไว้วางใจ .398 .000* 
รวม .291 .000* 

          * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 7. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ใน
ระดับต ่ามาก (r = .228) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้านพบว่า การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสูงที่สุด (r = .339) รองลงมา 
คือ ราคา (r = .262) และระบบการให้บริการ (r = .257) ตามล าดับ ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิด
ผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Pearson’s Correlation Sig(2-
tailed) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) .173 .001* 

ราคา (Price) .262 .000* 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) .164 .001* 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) .339 .000* 
บุคคล (People) .173 .001* 

ระบบการให้บริการ (Process) .257 .000* 

รวม .228 .000* 
     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wan et al. (2012) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า อายุ ประสบการณ์ และความ
เชื่อถือในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ความเชื่อมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อสูงที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rao et al. (2018) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคหญิงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความง่ายต่อการใช้งานและ
ความสะดวกในการใช้งาน มีบทบาทส าคัญในการดึงดูดลูกค้าผู้หญิงในการซื้อของผ่านช่องทาง
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ออนไลน์มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Sam (2015) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ และผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อตามประเภทสินค้า พบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทางออนไลน์ คือความพร้อมของข้อมูลผลิตภัณฑ์
บนเว็บไซต์ และใช้งานง่าย เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อสูงที่สุด รองลงมา คือ ราคา และระบบการให้บริการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สามารถ สิทธิมณี (2562) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง Online: 
กรณีศีึกษาจังหวัดน่าน และกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า การให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว มีการให้
ข้อมูล อ านวยความสะดวก ช่วยจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ และติดตามการจัดส่งสินค้า ส่งผลให้ผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งพบว่า รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาวผ่านช่องทางออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้นจะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 
 2. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว
ผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ รองลงมา คือ การรับรู้ประโยชน์
จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นไว้วางใจใน
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ว่าจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนและไม่ช ารุดเสียหาย หรือสูญ
หายระหว่างการขนส่ง รวมถึงเชื ่อมั ่นว่าผู้ขายจะไม่น าข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผย ดังนั้น
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านการขนส่งที่ถูกต้อง มีการแพ็คสินค้าอย่างดี
ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และจัดส่งอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
รวมถึงรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาวผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือราคา และระบบ
การให้บริการ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการตลาดมีความส าคัญและกระตุ้นให้ เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคาสินค้าเมื่อซื้อในปริมาณมาก 
มอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้ารายเดิม หรือลดราคาสินค้าในเทศกาลต่างๆ รวมถึงฟรีค่าขนส่งสินค้า ซึ่ง
ล้วนส่งผลให้ราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ระบบการให้บริการหลังการขายที่ดี มีการ
ให้ค าแนะน า หรือกรณีสินค้ามีปัญหาและมีการจัดการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ดี ก็จะช่วยให้ผู้บริโภค



อภิญญา เธียรโอภาส 

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

857 

เกิดความมั่นใจและตัดสินใจซื้อได้ง่าย และหากมีการบริการหลังการขายที่ดี ผู้บริโภคเกิดความพอใจ
และทราบถึงข้อดีต่างๆ จะท าให้เกิดการซื้อซ ้าหรืออาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ได้อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะน าการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้โดยตรง จึง
เป็นการส่งแบบสอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ต่างๆ ท าให้ไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกเท่าที่ควร ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ได้มากท่ีสุด 
 2. ส าหรับกรณีศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เนื่องจากเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ทุกที่
ทุกเวลา การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมการตัดสินใจซื้อทั้งหมดได้ ดังนั้นส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้
กว้างและความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ตรงกับความ
เป็นจริงมากที่สุดได้ 
 3. ส าหรับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวผ่านช่องทางออนไลน์ ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรเก็บข้อมูลในลักษณะเจาะจงยี่ห้อ เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามไปพัฒนา 
ปรับปรุง และพัฒนาแนวทาง การจัดการด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ 
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อภิรดี สัจจะเวทะ* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาการบริหารการจัดการด้านการ
เกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานในการขอรับรับรองมาตรฐาน IFOAM ของผู้ประกอบการ 
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางในการจัดการการเพื่อขอ
รับรองมาตรฐาน IFOAM ของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  
โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม และการสสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ศึกษากระบาวนการการดูแลสวนผักออร์แกนิคตามมาตรฐาน  IFOAM ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า จาก
การศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ คุณปริญญา พรศิริชัย
วัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าของ “รังสิตฟาร์ม” ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันกับแนวคิดและทฤษฎี ในการปลูกผัก
ออร์แกนิค ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้ 
 1) ด้านการบริหารการจัดการด้านการเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานในการขอรับ
รับรองมาตรฐาน IFOAM ของผู้ประกอบการ เริ่มจากดินที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นดินผสมปุ๋ยที่ไม่
มีสารเคมีประกอบ และในทุกๆกระบวนการต้องเป็นไปอย่างประณีต และเหมาะสมในระบบการผลิต
ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดินระบบนิเวศ และผู้คน หากมีการบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM อันได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านนิเวศวิทยา 3) ด้านความเป็น
ธรรม 4) ด้านการดูแลเอาใจใส่  ดังกล่าวก็จะสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ไม่ยากนัก  
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: apiradee.satc@stu.nida.ac.th 
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โดยการยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้จะเป็นใบเบิกทางน าไปสู่การขอการรับรองอื่นๆ เช่น มาตรฐาน EU 
และ COR เพื่อส่งผลผลิตออกไปขายยังต่างประเทศได้ มาตราฐาน IFOAM จึงมีความส าคัญกับทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 2) ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางในการจัดการการปลูกผัก
ออร์แกนิคเพื ่อให้ได้การรับรอง IFOAM ดินของฟาร์มผักจะต้องมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ 
เนื่องจากสภาพของดินอาจเสื่อมถอยลงด้วยระยะเวลา และสภาพดินฟ้าอากาศ จึงต้องมีความละเอียด
และพิถีพิถันในการตรวจสอบและท าความเข้าใจกับสภาพอากาศให้ถูกต้อง และการท า Bubble 
Zone ที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันที่ต้องแบกรับไว้เอง แทนที่จะเป็น
ความรับผิดชอบของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีโดยรอบพื้นที่ 
 
ค าส าคัญ : ผักออร์แกนิค , การจัดการด้านเกษตรกรรม , มาตรฐาน IFOAM , Bubble Zone 
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1. บทน า 
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพแล้ว การรับประทานอาหารก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการรับประทานผักออร์แกนิค โดยข้อมูลจาก Euro Monitor International (2018) 
เปิดเผยถึงตัวเลขขนาดตลาดผักออร์แกนิคของไทย ในปี 2560 มีจ านวนถึง 23,600 ตัน โดยมีอัตรา
การเติบโตจากปี 2559 ร้อยละ 18.3 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.8 ต่อปี ประกอบกับผู้วิจัย
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดท าสวนผักออร์แกนิค ผู้วิจัยจึงมองเห็นโอกาสในการศึกษากระบวนการ
และแนวทางในการจัดการการปลูกผักออร์แกนิค โดยเน้นการส่งมอบผักสลัดออร์แกนิคที่ไม่ใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมีใดๆ ตลอดกระบวนการปลูก โดยเน้นหลักกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ โดย ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ท าให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสลัดออร์แ ก
นิคที่สด สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและคนในครอบครัว ควบคู่กับการ
จัดจ าหน่ายเมนูสลัดผักของทางร้าน โดยมีเมนูสลัดผัก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้อย่าง
สะดวก และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างๆ 

พืชผักเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ จัดอยู่ในกลุ่มพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตเร็วเป็นที่นิยม 
ส าหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในรูปของผักสด และผลิตภัณฑ์ผักแปรรูป เนื่องจากเป็น
แหล่งส าคัญของวิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และป้องกันการเกิด
โรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ส าหรับค่านิยมในการบริโภคพืชผักนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกบริโภค
พืชผักที่สวยงาม ไม่มีรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลให้เกษตรที่ปลูกพืชผักมีการ
ใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้พืชผักที่สวยงามตามความต้องการของ
ตลาด เมื่อมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากผู้บริโภคก็มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้าง
อยู่ในพืชผักได้ ถ้าไม่ได้มีการท าความสะอาดพืชผักให้สะอาดเพียงพอก่อนที่จะน าไปบริโภค นอก
จากนี ้้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเร่งผลิตผักให้ใช้ระยะเวลา
น้อยที่สุดด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งผลผลิตและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิม
สูงขึ้น ประกอบกับราคาผลผลิตไม่มีความแน่นอน ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้ลดน้อยลง เมื่อมีการใช้
สารเคมีในปริมาณเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผัก เมื่อผู้บริโภครับประทานใน
ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดการสะสมของสารเคมีชนิดต่างๆ ท าให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมาย รวมทั้งผู้ผลิตเองก็ได้รับผลกระทบจากการใช้
สารเคมีเหล่านั้น และยังส่งผลกระทบไปยังสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับการบริโภคผักท่ีปลอดสารพิษ การสนับสนุนเกษตรกรให้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จึงมีนโยบายในการควบคุมและก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชผักให้มีความปลอดภัยมากที่สุด เช่น การ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช ของกรมวิชาการเกษตร หรือที่เรารู้จักกันว่า GAP 
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(Good Agricultural Practice) โดยจะได้รับเครื่องหมายรับรองเป็นสัญลักษณ์ “Q”หรือสัญลักษณ์ 
“Food Safety” ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements) ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติท าให้เกิดแนวคิดการผลิตพืชผักที่ไม่
ใช้สารเคมีหรือผักอินทรีย์ขึ้นมา โดยในส่วนของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็มี
นโยบายส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ทั้งระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านมา
พบว่า ส.ป.ก. มีโครงการการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือนกางมุ้ง เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการผลิตผักอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการด้านการเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานในการ
ขอรับรับรองมาตรฐาน IFOAM ของผู้ประกอบการ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางในการจัดการการ
เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน IFOAM ของผู้ประกอบการ 
  

3. ค าถามการวิจัย 
 กระบวนการและแนวทางในการจัดการการด้านเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือขอใบรับรอง IFOAM ในการปลูกผักออร์แกนิคของผู้ประกอบการเป็นอย่างไร 

 
4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบาย
กรณีศึกษา 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ค านิยามเกษตรอินทรีย์ไว้ในประกาศมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื ่อง เกษตรอินทรีย์เล่ม 1 : การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย ผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ดังนี้ 

“เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อ
ระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยง
การใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลง
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง 
เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน” 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที ่ 1 พ.ศ. 2551 - 2554 ได้ให้
ความหมายของเกษตรอินทรีย์ หมายถึง การเกษตรที่ใช้หลักการพ่ึงพิงความสมดุลตามธรรมชาติอย่าง
เป็นองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถให้ผลผลิตที่ดีในสภาพ



อภิรดี สัจจะเวทะ 

 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

865 

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่
ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือผลิตอาหารและปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีพ
ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้โดยใช้หลักการ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
เกษตรให้เกิดการผสมผสานเกื้อกูลกันและกันอย่างเป็นองค์รวม มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกระบบนิเวศท่ีเป็นไปตามหลักการอินทรีย์ 
และใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นชีวภัณฑ์และสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้ปัจจัยที ่เป็นสารเคมีสังเคราะห์รวมทั้งพันธุ ์ที ่ผ่านการปรับเ ปลี ่ยนทาง
พันธุกรรม 

ตามที่ความหมายของเกษตรอินทรีย์จากองค์กรต่างๆ ที ่มีความสอดคล้องกันดังกล่าว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2564 ได้ยึดความหมายเกษตรอินทรีย์ตาม
ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ ระบบการจัดการ
การผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช 
สัตว์หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มี การจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และ
คุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 

ความส าคัญของเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรอินทรีย์มีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิต และ

ผู้บริโภค รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา สามารถจ าแนกได้แต่ละด้านดังนี้ 
1. ด้านสุขภาพของผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาการเจ็บป่วยจากการ

บริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เช่น โรคมะเร็ง โรคไต เป็นต้น เนื่องจากมีการตกค้างของยาฆ่าแมลง ยา
ปฏิชีวนะ และสารเคมีท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและให้ความส าคัญต่อการบริโภค โดยเลือก
ซื้ออาหารที่เชื่อว่ามีความปลอดภัย เช่น อาหารที่ผลิตตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์หรือแนวทาง
ธรรมชาติมากขึ้น 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
และขยายสู่ความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ ที่มีต่อทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม เช่น ความเสื่อมโทรมของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษ
และสภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

3. ทางเลือกในการท าเกษตรกรรมแบบปลอดภัยของผู้ผลิต เพื่อหลีกให้พ้นจากวัฏจักร
เกษตรที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมถึงต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดแนวคิดของการหาทางเลือก เพ่ือท าการเกษตรในรูปแบบที่เรียกกันว่า 
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เกษตรธรรมชาติเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์  วนเกษตร หรือเกษตรสีเขียว (Green 
agriculture) ฯลฯ 

4. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สืบเนื่องจากการผลิตเกษตรอินทรีย์
เป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีการจัดการระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ซึ่งประเทศไทยใน
ฐานะที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะ
เป็นแหล่งผลิตอาหารระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

หลักการเกษตรอินทรีย์ 
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( IFOAM) ก าหนดหลักการที่ส าคัญของการผลิตเกษตร

อินทรีย์ 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ (Health) ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) ด้านความเป็นธรรม (Fairness) 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ (Care) (ที่มา : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน) รายละเอียดของหลักการ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์และโลก 

1.1 สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะ
ของระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะ
ที่ดีส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อาศัยพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร 

1.2 สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่
การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟื้นตัวเอง 
จากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสุขภาวะที่ดี 

1.3 บทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การ
กระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ตั้งแต่สิ ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เรา เอง เกษตร
อินทรีย์ จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้
มนุษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ ้น ด้วยเหตุนี้ เกษตรอินทรีย์ จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์และสารปรุงแต่งอาหาร ที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 
2. ด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏ

จักรแห่งธรรมชาติการผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติและช่วยท าให้ระบบ
และวัฏจักรธรรมชาติเพ่ิมพูนและยั่งยืนมากขึ้น 



อภิรดี สัจจะเวทะ 
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2.1 หลักการเกษตรอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มีชีวิต ดังนั้น 
การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ
โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น การ
ปลูกพืช เกษตรกรจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกับ
ระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศ
ของบ่อเลี้ยง 

2.2) การเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การเก็บเกี ่ยวผลผลิตจากป่า จะต้อง
สอดคล้องกับวัฏจักรและสมดุลทางธรรมชาติแม้ว่าวัฏจักรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมี
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนิเวศได้ดังนั้น การจัดการเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
เงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใช้ปัจจัย
การผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ซ ้า การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

2.3 ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ควรสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบ
ระบบการท าฟาร์มที่เหมาะสม การฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลาย
ทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผู้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิต การแปรรูป 
การค้า และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ควรช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่
ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน ้า 

 3. ด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรม
ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้ รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความ
ยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ ทั้งในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

3.1 ในหลักการด้านนี้ความสัมพันธ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
การจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้ง
เกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกคนควรได้รับโอกาสในการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆที ่
เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี 

3.2 ในหลักการข้อนี้รวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การจัดสภาพการเลี้ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์
รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้ในการผลิตและการบริโภค ควร
จะต้องด าเนินการอย่างเป็นธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้ง ต้องมีการอนุรักษ์



การศึกษากระบวนการและแนวทางในการจัดการการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน IFOAM (International Federation of 

Organic Agriculture Movements)กรณีศึกษาผู้ประกอบการเกษตรกรสวนผักออรแ์กนิค “รังสิตฟาร์ม” 
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ปกป้องให้กับคนรุ่นหลัง ความเป็นธรรมนี้จะรวมถึงระบบการผลิต การจ าหน่าย และการค้า
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการน าต้นทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย 

 4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด าเนินการอย่ าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย 

4.1 เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดข้ึนได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ควรด าเนินกิจการ
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวัง
อย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จะต้องมี
การประเมินผลกระทบอย่างจริงจัง และแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้ว ก็ควรมีการ
ทบทวนและประเมินผลอยู่เนืองๆ เนื่องจากมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอ
เกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตรที่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องมีการด าเนินการต่างๆ 
ด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่ 

4.2 ในหลักการนี้การด าเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ เป็นหัวใจส าคัญ
ของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในเกษตรอินทรยี์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์นั้น
ปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบัติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจ
มีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการควรมีการประเมิน
ความเสี่ยง และเตรียมการป้องกันจากการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้และควรปฏิเสธเทคโนโลยี
ที่มีความแปรปรวนมาก เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ 
จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและระบบคุณค่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบ และจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม 

 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ 
 มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ประมวลแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ คือ การท าเกษตรอินทรีย์ 
เน้นการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยการประยุกต์ปรับ
ใช้กลไกนิเวศธรรมชาติส าหรับการท าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การหมุนเวียนธาตุอาหาร การสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ความสัมพันธ์แบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การอนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศ
การเกษตร 

1. การหมุนเวียนธาตุอาหาร อาศัยหลักการทางธรรมชาติด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ใน
รูปของอินทรียวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ซึ่งจะท าให้วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนได้อย่า ง 
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ต่อเนื่อง ตัวอย่างของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญ คือ การใช้ปุ๋ยหมัก 
การคลุมดินด้วยอินทรียวัตถุการปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

2. ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ การท าเกษตร
อินทรีย์นั้น เกษตรกรต้องหาอินทรียวัตถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ฟาง ใบไม้ ซึ่ง
อินทรียวัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน ท าให้ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีก
ครั้งหนึ่ง และการไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยังเป็นการช่ วยท าให้ดินสามารถฟ้ืน
ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้พืชที่ปลูกมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งให้ผล
ผลิตต่อพ้ืนที่สูง 

3. ความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ การท าเกษตรอินทรีย์ จะต้อง
หาสมดุลของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชรวมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 
หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้การท า
เกษตรที่หลากหลาย (เกษตรผสมผสาน) นับเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า และยังเป็นการลดความเสี่ยงภัยจากปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกด้วย นอกจากนี้
การไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะมีส่วนช่วยให้ศัตรูธรรมชาติสามารถแสดงบทบาทในการควบคุม
ศัตรูพืช เป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง 

4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด 
เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ท าลายสมดุลของนิเวศการเกษตร และส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งที่อยู่บนผิวดินและใต้ดิน เช่น สัตว์ แมลง และ
จุลินทรีย์ ในกลไกธรรมชาติสิ ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี ้มีบทบาทส าคัญในการสร้างสมดุลของนิเวศ
การเกษตร นอกจากการอนุรักษ์ยังเน้นการฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย 

5. การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร  เกษตรอินทรีย์ตั ้งอยู ่บนปรัชญาแนวคิด 
การเกษตรที่ยั่งยืน ต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกลไกในธรรมชาติที่ส าคัญต่อการท า
เกษตรอินทรีย์ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจรการหมุนเวียนของน ้า รวมทั้งการพึ่งพากัน
ของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร ระบบ
นิเวศและกลไกตามธรรมชาติของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์จึง
จ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ตนเองท าการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู้
วิเคราะห์ - สังเคราะห์และท าการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือได้ใช้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

6. การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ 
เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ฯลฯ ด้วยตนเอง และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น เพ่ือสอดคล้องกับ
นิเวศของท้องถิ่น ช่วยสร้างความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตในระยะยาว และเกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 



การศึกษากระบวนการและแนวทางในการจัดการการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน IFOAM (International Federation of 

Organic Agriculture Movements)กรณีศึกษาผู้ประกอบการเกษตรกรสวนผักออรแ์กนิค “รังสิตฟาร์ม” 
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สรพงค์ เบญจศรี (2553) การท าเกษตรอินทรีย์มีจุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูและรักษาความอุดม
สมบูรณ์ ให้แก่ระบบนิเวศเกษตรด้วยวิธีการที่ยั่งยืน ซึ่งเทคนิควิธีทางธรรมชาติต่างๆ ในแต่ละวิธีจะมี
ความเชื ่อมโยงกันอยู ่ ดังนั ้นจึงไม่สามารถเลือกใช้เพียงวิธีการอย่างใดอย่างหนึ ่งเพื ่อน าพาไปสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุด แต่ต้องใช้กรรมวิธีหลายๆ วิธีประกอบกันเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จ 

1.การใช้วัสดุเหลือใช้คลุมดิน โดยใช้เศษซาก อินทรียวัตถุพวกใบไม้ ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย 
มูลสัตว์ หรือปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมดินในบริเวณท่ีต้องการเพ่ือรักษาความชื้นและอุณหภูมิภายในดิน 
เพ่ือป้องกันการ ชะล้างของผิวดินที่เกิดจากน ้าและลม และเป็นการ บ ารุงดินรวมทั้งการควบคุมวัชพืช 

2.การปรับปรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) เนื่องจากพืชตระกูลถั่วมีประโยชน์ใน
การให้ปุ๋ย ไนโตรเจนแก่ดิน (ไนเตรท และแอมโมเนีย) ช่วยให้เศษซากพืชย่อยสลายได้ดีขึ้น ลดการ
ระบาดของแมลง รักษาความชื้นของดิน และสามารถป้องกันการชะล้างของผิวหน้าดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.การใช้ปุ ๋ยหมัก ปุ ๋ยคอก หินแร่ และเศษวัสดุ จากการเกษตร ธาตุอาหารที ่ได ้จาก
กระบวนการเน่าเปื่อยผุพังของปุ๋ยประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อพืชในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอันตรายต่อ
ความสมดุลและสิ่งมีชีวิตในดิน 

4.การลดการไถพรวนดิน ส าหรับการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ การไถพรวนเป็น
สาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้โครงสร้างของดินเสียหาย ดังนั้นการไถพรวนให้น้อยที่สุด หรือไถพรวนแบบ
อนุรักษ์เพ่ือลดการรบกวนกิจกรรมและปริมาณของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน 

5.การผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงหมู
ควบคู่กับการเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ดควบคู่กับการปลูกหญ้า เพื่อหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรต่างๆ ในไร่นา และเป็นการจัดการทรัพยากรในไร่นาให้เกื้อกูลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในเรื่องการควบคุมศัตรูพืชและการเพิ่มอินทรียวัตถุ จึงไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (ปุ๋ยเคมี) 
หรือสารเคมีก าจัดศตัรูพืช 

6.การควบคุมวัชพืชและศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารฆ่าแมลง ในการปลูกพืชภายใต้ระบบเกษตร
อินทรีย์หากมีวัชพืชมากสามารถควบคุมได้โดยปลูกพืชหลายชนิด ปลูกพืชคลุมดินหรือใช้กลวิธีปล่อย
วัชพืชขึ้นในหน้าแล้งแล้วตัดในหน้าฝน ส่วนการควบคุมแมลงที่เป็นศัตรูพืช ท าได้โดยรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดิน อนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ เช่น ตั๊กแตนต าข้าว ด้วงเต่า มวนเพชฌฆาต แมลงปอ 
และแมลงช้างปีกใส รวมทั้งมีการปลูกพืชที่มี กลิ่นฉุน เช่น ดาวเรือง กระเทียม ผักกาดหอม ตะไคร้ 
และสารสะเดา เพ่ือป้องกันแมลงเข้าท าลายพืชปลูก ซึ่งการจัดการต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถควบคุมธรรมชาติได้ 
 หลักการและความหมายเกษตรอินทรีย์ 
 ความหมายเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) 
หมายถึง ระบบการจัดการผลิตเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลาย



อภิรดี สัจจะเวทะ 
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ทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจาการสังเคราะห์ และ
ไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) มีการ
จัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ 
และคุณภาพท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน  
หลักการเกษตรอินทรีย์ โดยมีหลักการส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้  
  1. สุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดิน พืช สัตว์   มนุษย์ และโลก  
  2. นิเวศวิทยา โดยการฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร 
  3. ความเป็นธรรม ควรจะตั ้งอยู ่บนความสัมพันธ์ที ่ มีความเป็นธรรมระหว่าง
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต 
  4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างระวัง และรับผิดชอบเพื่อปกป้องสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวม 
แนวทางเกษตรอินทรีย์  
  คือ การท าการเกษตรแบบวิถีภูมิปัญญาสู่การพึ่งพาของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุล การท า
เกษตรแบบองค์รวม เข้าใจกลไก กระบวนการของระบบนิเวศการเกษตร ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ยึด 
6 แนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร  โดยปลูกพืชคลุมดินและคลุมดิน ด้วยอินทรียวัตถุ เพ่ือ
สร้างวงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร 
  2. สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างผสมผสาน
และคลุมดินด้วย อินทรียวัตถุ และปรับปรุง ดินด้วยอินทรียวัตถุ  
  3. สร้างความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ และเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพในไร่นา  
  4. อนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร และสร้างสมดุลของ ระบบนิเวศ โดยปลูกพืช
ร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น  
  5. พ่ึงพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร 
  6. พึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต สร้างและพัฒนาและผลิต ปัจจัยการผลิตต่างๆ 
ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด พ่ึงพาปัจจัยภายนอกเท่าที่จ าเป็น 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 

• ส.ป.ก. จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่ด าเนินการ 
   การคัดเลือกพ้ืนที่ 
   - พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
   - พ้ืนที่ที่มีระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
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   การคัดเลือกเกษตรกร 
   - เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 
   - เกษตรกรที่มีความต้องการเลิกใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต ลด
ต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าสินค้าการผลิตสู่มาตรฐานสากล  

• ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ท าความเข้าใจชี้แจงแผนงานโครงการกับเจ้าหน้าที ่ที่
รับผิดชอบ โครงการฯ  

  - แผนปฏิบัติงาน (Road Map) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  - แผนงานงบประมาณ 
  - หลักการเกษตรอินทรีย์ แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ ระบบการตรวจรับรองแบบ
มีส่วนร่วม (PGS) 
  - ท าไมต้องตรวจรับรอง 
  - หลักการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นจนจบ) 
  - กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
  - การตรวจรับรองระบบ PGS 

• เวทีชุมชน โดย ส.ป.ก. จังหวัดท าความเข้าใจแผนงานโครงการกับเกษตรกร  
 - หลักการเกษตรอินทรีย์ แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วน
ร่วม (PGS) - ท าไมต้องตรวจรับรอง 

• เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 

• เวทีชุมชน โดย ส.ป.ก.จังหวัด  
 - จัดท าแผนงานของกลุ่ม 
 - แบ่งบทบาท หน้าที่ ภายในกลุ่ม 
 - อ่ืน ๆ (หัวข้อพิเศษที่สนใจตามหลักเกษตรอินทรีย์) 

• ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
จังหวัด และผู้แทนเกษตรกร โดย ส.ป.ก. ส่วนกลาง  

 1. พัฒนาทักษะ และอบรมให้ความรู้เรื่อง 
     - หลักการเกษตรอินทรีย์ 
      - ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) 
     - ประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงห่วงโซ่และพัฒนาระบบตลาด 
 2. ฝึกปฏิบัติการประเมินระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)  
        - การเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน 
        - การสัมภาษณ์ 
        - การตรวจแปลง 
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        - การประเมินแนวกันชน 
        - การเขียนรายงานการตรวจรับรอง 
3. ฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจในการรับรอง และสรุปผลการรับรอง  

• ฝึกอบรมเกษตรกร เกี่ยวกับ หลักการ และแนวทางการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ 
องค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

4. ชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตร (เน้นย ้า) เรื่อง หลักการ และแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์  
  - หลักการเกษตรอินทรีย์ 
  - หลักการระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participartory Gaurantee  
  System: PGS) 
  - หลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน  
  - วาดผังแปลง ประเมินความเสี่ยง 
  - วิเคราะห์ปัญหา 
  - วางแผนการผลิต 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
 1. ฐานข้อมูลเกษตรกร (แฟ้มประวัติ) 
            - ใบสมัครเข้าโครงการ 
  - ข้อก าหนดการท าเกษตรอินทรีย์ 
  - แผนการผลิตอินทรีย์ 
  - บันทึกปัจจัยการผลิต 
  - รายงานการตรวจรับรอง 
  - แผนผังฟาร์ม 
 2. การท าเกษตร แปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
 3. การตรวจประเมินการรับรองแบบ PGS 

• ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee Systems : PGS) และตรวจรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ผ่าน
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

 1. หลักการระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: 
PGS) 
 2. การตรวจรับรอง 
 3. การบันทึกและรายงานผล 

• สรุปผลการตรวจรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประเมินกลุ่ม และจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรกร 
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1. ผลการตรวจรับรอง 
      -  ผ่าน 
      -  ผ่านแบบมีเงื่อนไข 
      -  ไม่ผ่าน 
 2. การประเมิน 
 กลุ่มข้ันที่ 1 กลุ่มเริ่มใหม่  
  - สมัครเข้าร่วมโครงการ 

- ได้รับค าปรึกษาแนะน า และเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐาน 
- ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต หรือ ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ 

กลุ่มข้ันที่ 2 กลุ่มพร้อมยกระดับ 
- ปฏิบัติตามมาตรฐานโดยค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
- ได้รับการฝึกอบรมระบบการตรวจรับรองในระบบ PGS 
- อยู่ระหว่างการตรวจรับรองจากหน่วยงานรับรอง หรือ เริ่มการตรวจประเมินสมาชิกโดย

ระบบ PGS 
 กลุ่มข้ันที่ 3 กลุ่มเดิม ได้การรับรองมาตรฐาน 

- ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน หรือรับรองระบบ PGSหรือ รับรองตาม
มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ 
 - สินค้าติดเครื ่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน หรือติดเครื ่องหมาย PGS 
สามารถเชื่อมโยง และจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดต่าง ๆ ได้  
 แรงขับเคลื่อนของตลาด จ าแนกได้ 3 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials) กลุ่มนี้มีจ านวนกว่า 20 ล้านคน พฤติกรรมที่น่าสนใจของ
กลุ่มนี้คือ ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงหันมาเอาใส่ใจสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว อีกทั้งมีการ
เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจซื้อง่าย และชอบจับจ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล อีกทั้งยังสนใจ
และ ติดตามผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย และน ามาปรับใช้ในชีวิต 

2. กลุ่มผู้สูงอายุ (Aging-Society) คาดการณ์ว่าจ านวนผู ้สูงอายุที ่มีอายุ 65 ปีขึ ้นไป จะ
เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในปี 2561 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2563 ท าให้
ประชากรกลุ่ม นี้จะกลายมาเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง โดย เฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางขึ้นไปและมีก าลังซื้อสูง ลูกหลาน
ดูแล อีกท้ังปัจจุบัน จะเริ่มเห็นมีการใช้โซเชียลมีเดียด้วยตัวเองมากขึ้น เพ่ือการสื่อสาร หาข้อมูล และ
สั่งซื้อสินค้า  

3. กลุ่มผู้ป่วย ผู้คนในปัจจุบันเผชิญกับความเครียดจากการท างานและการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะ สังคมเมือง มีการสะสมสารพิษในร่างกายจากภาวะแวดล้อม (ทั้งจากการรับประทาน
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อาหารและการ เผชิญมลภาวะต่างๆ) ซึ ่งจากสถิติพบว่า จ านวนผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และเนื้องอกเพิ่มสูงมากขึ้นต่อเนื่อง จาก 7.8 แสนคนในปี 2549 เป็น 2.85 
ล้านคนในปี 25592 หรือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี (CAGR ปี 2549-2559) 
 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด 
 จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่า ธุรกิจสินค้าผักอินทรีย์ จาก Organic Fresh 
Farm เป็นตลาดผู้ซื้อ (Buyer’s Market)  ในปัจจุบันสินค้าออแกนิค ผักผลไม้ และอาหารเสริมเพ่ือ
สุขภาพได้รับความนิยมสูงขึ้น ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่
ชอบรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เน้นคุณภาพและความ สดใหม่ของผลผลิต ค านึงถึง
คุณประโยชน์ทางโภชนาการ ให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพและการบริโภค และมีการศึกษาหาข้อมูล
ของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อและยินดีที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าหากรู้สึกว่าสินค้าและบริการมีความ
คุ้มค่า 

ปัจจุบันมีฟาร์มผักอินทรีย์หลายรายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่แข่งขันกันในตลาด ลูกค้า
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ ดังนั้นผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองมากในการซื้อ
สินค้า ผู้ผลิตจึงต้องมีการการแข่งขันกันพัฒนาสินค้าและการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อซ ้าในครั้งต่อไป 
 สหพ ั น ธ ์ เ กษต ร อ ิ น ท ร ี ย ์ น า น า ช า ต ิ  ( International Federation of Organic 
Agriculture Movement - IFOAM) 
 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์  IFOAM 
(IFOAM Accreditation Program) ใน พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั ่วโลก ต่อมาใน พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั ้งหน่วยงาน IOAS 
(International Organic Accreditation Service) เพื่อท าหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงาน 
ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กร
ไม่แสวงหาก าไร มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture 
Movement - IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ ให้ความหมาย
ของเกษตรอินทรีย์ “Organic agriculture is a production system that sustains the health 
of soils, ecosystems and people. It radioecological processes, biodiversity and cycles 
adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic 
agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared 
environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved.” 
ซึ่งหมายถึง “ระบบการผลิตที่ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดินระบบนิเวศ และผู้คน 
เกษตรอินทรีย์พึ ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและวงจร
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ธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบการ
บริหารการจัดการโดยวิธีทางธรรมชาติของระบบการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เกษตรอินทรีย์
ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้านนวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” 
อ้างอิง : มติที่ประชุมใหญ่ IFOAM มิถุนายน 2551 อิตาลี (ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน) 
 นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning) 

การขับเคลื ่อนนโยบายการบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning) ได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้มีการจัดท า Zoning ภาคเกษตร เป็นนโยบาย 
ส าคัญในก ารพัฒนา และแก้ไขปัญห าด ้านก ารเกษตรของประเทศ โดยรองน ายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ได้ให้หลักก ารก ารขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ว่า การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ประเทศเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประกาศเขตเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงแล้ว จ านวน 20 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช 13 ชนิด ปศุสัตว์ 5 ชนิด ประมง 
2 ชนิด โดยหลักการของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมเป้าหมายที่ส าคัญ คือต้องการปรับสมดุล
ของอุปสงค์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการประกาศเขต
เหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงจะอาศัยข้อมูลทางวิชาการ ศักยภาพ กายภาพในพื้นที่ 
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศ ดิน น ้า ความชื้น แสงแดด สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ 
น ามาประกอบกับข้อมูลพืช สัตว์ ประมง ในแต่ละชนิด รวมทั้งวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการของ
ตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการท าการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
สูง ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีผลก าไรที่สูงกว่าการท าการเกษตรในพื้นที่ที ่ไม่เหมาะสม โดยรัฐบาลมี
มาตรการสนับสนุน จูงใจ ให้ข้อมูลและค าแนะน าทางวิชาการแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลัก 

การขับเคลื่อนนโยบาย Zoning ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเขต
เหมาะสมต่อการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 9 พฤษภาคม 2556 
พร้อมจัดท าแผนที่ประกอบจ านวน 20 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช 13 ชนิด (ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน ้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สับปะรดโรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และ
กาแฟ) ปศุสัตว์ 5 ชนิด (โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่) และประมง 2 ชนิด (กุ้งทะเล และสัตว์
น ้าจืด) และได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดตรวจสอบยืนยันข้อมูลการจัดพื้นที่ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และจัดท าแผนซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญในแต่ละจังหวัด 
โดยมีการสื่อสารและมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
  



อภิรดี สัจจะเวทะ 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มรกต ก าแพงเพชร และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ศึกษาเรื่องเล่าจากเกษตรกรสีเขียว จุดเปลี่ยน

จากผับสู่ผัก จากมังกี้คลับสู่มังกี้ออร์แกนิคฟาร์ม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาจุดเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจจากเจ้าของกิจการผับสู่การท าฟาร์มผักออร์แกนิค 2) ศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรคของเกษตรกรฟาร์มผักออร์แกนิค และ 3) ศึกษาแนวทางสู่ความส าเร็จในการท าฟาร์ม
ออร์แกนิค ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เจ้าของกิจการมังกี้ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสั มภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และการ
บันทึกข้อมูลด้วยการเขียน บันทึกเสียง ภาพถ่าย ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า (Narrative Analysis) โดยการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล แยกแยะเป็นหมวดหมู่ ตีความและน าเสนอด้วยการบรรยายแบบเล่าเรื่อง 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดในการท ากิจการของเกษตรกรสีเขียวเริ่มจากความต้องการมีฐานะที่ดีขึ้น 
เพื่อสร้างอนาคตและสร้างงานให้กับคนเชียงใหม่ จุดเปลี่ยนมาจาก เกษตรกรต้องการมีธุรกิจที่ยั่งยืน
ต้องการสร้างสิ่งดีๆ และมีประโยชน์ให้กับบ้านเกิดและได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 
ด้วยอายุที่มากขึ้นธุรกิจผับถึงจุดอิ่มตัวและหมดความท้าทายอีกทั้งเกษตรกร จึงเปลี่ยนมาท าธุรกิจ
ฟาร์มผักออร์แกนิค ปัญหาและอุปสรรคในการท าฟาร์มออร์แกนิคมี 1. ด้านการเพาะปลูก 2. ด้านการ
ผลิต 3. ด้านคู่แข่งขัน และแนวทางสู่ความส าเร็จ การท าฟาร์มผักออร์แกนิคต้องแบ่งการจัดการ
ออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการดิน 2. การจัดการน ้า 3. การจัดการพ้ืนที่การเพาะปลูก 4.การ
จัดการบุคลากร 5. การจัดการด้านการตลาด 

จอมภัค คลังระหัด เกณิกา วงศ์ชารี และพิจักษณ์ พลธานี ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
แนวทางความส าเร็จของการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี 
โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความส าเร็จในการเป็นเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ศึกษา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไร่ปลูกรัก และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตร
อินทรีย์ ผลการวิจัยพบว่าการจะเป็นเกษตรกรของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ต้องมีการจดัการพื้นที่ เมล็ด
พันธ์ การเพาะปลูก การดูแลทุกๆด้านจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ การให้ความรู้รวมทั้งการ
สร้างประสบการณ์ท่ีดีในสินค้และบริการอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการศึกษา 
ในยุคที่ผู้บริโภคต่างให้ความส าคัญต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสารเคมี

ปนเปื้อน “เกษตรอินทรีย์” หรือ “เกษตรออร์แกนิค” จึงตอบโจทย์สิ่งที่ผู้คนต้องการ ส่งผลให้ผลผลิต
ทั้งหลายแหล่ของ “รังสิตฟาร์ม” ในพ้ืนที่ 40 ไร่ย่านคลอง 7 รังสิต จ.ปทุมธานี ที่มี คุณปริญญา พรศิ
ริชัยวัฒนา เป็นเจ้าของ มีเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดย “รังสิตฟาร์ม” เป็นผู้ผลิตผักออร์แก
นิคกว่า 100 ชนิดป้อนสู่ตลาด ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการท าฟาร์มออร์แกนิคในประเทศไทยเมื่อ 20 
กว่าปีที่ผ่านมา 

ฟาร์มปลูกพืชผักอินทรีย์แห่งนี้มีหน่วยงานจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เข้ามาดูงานในไทย
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ส่งมาที่รังสิตฟาร์ม ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่ไปยัง อ.วังน ้าเขียว จ.
ปราจีนบุรี เพราะมองว่าในวันหนึ่งความเป็นเมืองจะขยายไปถึงรังสิต ประกอบกับที่ดินย่านนั้นเป็นดิน
เหนียวเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการท าเกษตรอินทรีย์เพราะดินมีความเป็นกรดสูง 

เจ้าของรังสิตฟาร์มกล่าวอีกว่า สมัยที่ตราสัญลักษณ์ออร์แกนิคไทยแลนด์ออกมาใหม่ๆ ไม่มี
ใครใช้สัญลักษณ์นี้ “รังสิตฟาร์ม” เป็นรายแรกๆ ที่ใช้ และเป็นรายแรกที่เข้ามาท าตลาดกับท็อปส์
ซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงปี 2543-44 แต่คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ เพราะส่วนมากคนจะรู้จักแต่ผัก
อนามัยผักปลอดภัย กระทั่งมีการตรวจสอบแยกให้ชัดเจนให้ ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่างผัก
เหล่านี้กับผักอินทรีย์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน 

นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้รังสิตฟาร์มเติบโตอย่างมั่นคงได้รับการตอบรับอย่างดีจาก ผู้บริโภค 
โดยเฉลี่ยมียอดขายปีละประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขาดทุนมานาน
หลายปี เนื่องจากการดูแลรักษาพืชผักในฟาร์มต้องใช้แรงงานคนต้องท าตามมาตรฐาน แต่สิ่งที่ท าให้
ธุรกิจอยู่ได้ก็คือการบริหารความเสี่ยงคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ทันต่อกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกเช่นท าให้รูปลักษณ์แบรนด์น่าสนใจมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยขณะนี้มีสาขาที่
เซ็นทรัลชิดลมพระราม 9 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ ่งแต่ละที ่จะมีรูปแบบแตกต่างกัน
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ที่สาขาเซ็นทรัลชิดลมก็มีสลัดบาร์ น ้าผักผลไม้ นอกจากผัก
สดและการบริหารจัดการที่เน้นความคุ้มค่าหรือท าน้อยแต่ได้มาก 

คุณปริญญายังกล่าวถึงแนวโน้มการตลาดของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ในฐานะประธาน
ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยว่า ตราบใดที่การผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอก็อย่าเพิ่งพูดถึง
การผลิตเพื่อส่งออก สิ่งที่ต้องท าขณะนี้คือ การท าให้เกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างเข้มแข็ง ในไทยผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการก่อนจากนั้นการส่งออกจะตามมาเพราะปัจจุบันตลาดต่างประเทศ
ต้องการผลิตของไทย แต่เมื่อพูดถึงปริมาณการผลิตแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้ เนื่องจากผลิตไม่เพียงพอ
กับความต้องการของตลาด จึงมองว่าเกษตรอินทรีย์ของไทยไม่ควรเน้นการส่งออกในขณะนี้  จนกว่า
ท าให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งมีการขยายพื้นที่การปลูก โดยกระทรวงที่มีบทบาทในการส่งเสริมการ



อภิรดี สัจจะเวทะ 
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ส่งออกคือกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นโอกาสของการเติบโตของสินค้า แต่จะขายได้อย่างไรหากไม่มีสินค้า
ที่มีคุณภาพมากพอป้อนตลาด ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลักดัน 

คุณปริญญาบอกด้วยว่า ที่ผ่านมาชมรม จัดงานแสดงสินค้า “รวมพลคนอินทรีย์” ในรูปแบบ
ใหม่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แทนการจัดที่กระทรวงพาณิชย์ ท าให้กลายเป็นงานที่ทุกคนรอ
คอยเพราะได้โชว์ความยิ่งใหญ่ของวงการเกษตรอินทรีย์ของไทย แม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มตื่นตัวเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ แต่ไทยถือว่าเป็นผู ้น าในด้านนี้ ขณะเดียวกันชมรมมีบทบาทในการผลักดันเรื ่อง 
“ระบบการรับรองแบบมีส ่วนร่วม” โดยร่วมกับ The International Federation of Organic 
(IFOAM) หรือไอฟ่ม ซึ่งเป็นสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชียผ่านมาทางกระทรวงเกษตรฯ เพ่ือให้มีเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 

“ผมอยากชวนคนไทยให้ความตระหนักในเรื่องบริโภคอาหารอินทรีย์ เพื่อช่วยผลักดันให้เกิด
การผลิตที่ขยายวงเพิ่มมากขึ้น เพราะเกษตรอินทรีย์ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสรรพชีวิตเป็น
มิตรต่อโลก” 

นับเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์อีกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ เพื่อให้เกษตร
อินทรีย์บ้านเราเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน จากข้อเท็จจริงที่ว่า อาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อสุขภาพ
ความต้องการอาหารออร์แกนิคที่มีสูงขึ้น ประกอบกับภาคเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ
ค่อนข้างอ่อนแอ และเกษตร์อินทรีย์หรือ Organic Food มีโอกาส มีช่องทางอยู่ในตลาดโลกซึ่งก าลัง
เติบโต ประกอบกับแนวคิดเกษตรพอเพียง เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดรังสิตฟาร์ม ซึ่งเดิม คุณ
ปริญญาได้มีการท าเกี่ยวกับสวนผักโดยไม่ใช้สารเคมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และเริ่มมาเป็น 
Organic Farming ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา 

ส าหรับการท าเกษตรผักออร์แกนิคเพ่ือให้ได้มาตรฐาน IFOAM นั้น คุณปริญญากล่าวว่า ต้อง
เริ่มจากใจรัก ใจที่มีความรักต่อการทะนุถนอมไปตามขั้นตอนการปลูกผักออร์แกนิค โดยเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ์ หว่านเมล็ดพันธุ์ และท่ีส าคัญคือการดูแลโดยไม่ใช้สารเคมีนั้นส าคัญอย่าง
มาก ผู้ผลิตต้องมีความใส่ใจต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษ ส่วนการเตรียมดินก็นับว่าเป็นไปตามสูตรของแต่ละที่ 
บางที่ก็ใช้แกลบผสมดิน และมูลสัตว์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป แต่ที่ส าคัญคือต้องไม่ใช้สารเคมีเลยใน
ทุกกระบวนการ เช่นนั้นแล้วจะท าให้การขอรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะ
เราไม่คิดว่าเราเป็นคู่แข่งกับใคร เราแข่งกับตัวเองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีส่งต่อให้ลูกค้า ดังนั้น ส าหรับ 
“รังสิตฟาร์ม” การขอมาตรฐาน IFOAM ไม่ถือเป็นปัญหาส าหรับรังสิตฟาร์มเลย เพราะทางเรามีความ
พร้อมในทุกๆด้าน เราจึงผ่านมาตรฐานนี้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องปรับสิ่งที่มีอยู่เลย แต่เราก็คงยัง
ค านึงถึง หลักเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสุขภาพ โดยรังสิตฟาร์มมีการส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็น
องค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์และโลก โดยสุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชนรอบๆ
รังสิตฟาร์มเป็นหนึ่งเดียวกันกับของระบบนิเวศ การที่ผู้ประกอบการได้จัดหาพ้ืนที่การเกษตรที่มีความ



การศึกษากระบวนการและแนวทางในการจัดการการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน IFOAM (International Federation of 
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อุดมสมบูรณ์จะท าให้ง่ายต่อการเริ่มท าการเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นขุมทรัพย์ที่ดีต่อการเริ่มต้นเกษตร
อินทรีย์ที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM นี้ น าไปสู่สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่อันเป็นองค์รวมของการมีสุขภาวะที่ดี ไม่ใช่แค่การปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม สภาพแวดล้อมโดยรวม ความ
แข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟื้นตัวเอง จากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของสุขภาวะที่ดี ซึ่งบทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การ
กระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศ ตั้งแต่
สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เราจึงมุ่งที่จะผลิตผักและผลไม้ที่มีคุณภาพสูง 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนให้คนไทยได้มีสุขภาวะที่ดีข้ึน ด้วยเหตุนี้ รังสิตฟาร์มจึงเลือก
ที่จะท าการเกษตรอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบ โดยมุ่งไปที่การไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยในการเพาะปลูก และ
บ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการผลิต 

2. ด้านนิเวศวิทยา รังสิตฟาร์มตั ้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่ง
ธรรมชาติ โดยการผลิตพืชผลการเกษตรจะสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติและช่วยท าให้ระบบและวัฏ
จักรธรรมชาติเพ่ิมพูนและยั่งยืนมากขึ้น หลักการเกษตรอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ
ที่มีชีวิต ดังนั้น รังสิตฟาร์มจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติโดย
การเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการผลิตพืชผักและผลไม้แต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น 
การปลูกพืช รังสิตฟาร์มจะมีการปรับปรุงดินให้มีชีวิต ใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม ส าหรับ
การการเพาะปลูก จะต้องสอดคล้องกับวัฏจักรและสมดุลทางธรรมชาติ แม้ว่าวัฏจักรธรรมชาติจะเป็น
สากล แต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนิเวศได้ ดังนั้น การจัดการเกษตรอินทรีย์ของรังสิตฟาร์มจึง
สอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม รังสิตฟาร์มใช้
ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ซ ้า การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศโดยรวมให้มีความยั่งยืน สร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดย
การออกแบบระบบการท าฟาร์มผักออร์แกนิคที่เหมาะสม การฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้าง
ความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร มีการรณรงค์ผู้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การผลิต การแปรรูป การค้า และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของรังสิตฟาร์มให้ช่วยกันในการ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อากาศ และน ้า 
 3. ด้านความเป็นธรรม รังสิตฟาร์มได้ตั ้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่าง
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยความเป็นธรรมนี้ ที่รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ 
ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกป้องพิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ ทั้งในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง 
และระหว่างมนุษย์กับสิ ่งมีช ีว ิตอื ่นๆในหลักการด้านนี ้ความสัมพันธ์ของผู ้คนที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยในทุกระดับมีความสัมพันธ์กันอย่า งเป็น
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ธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรังสิต
ฟาร์ม จะได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วย
แก้ไขปัญหาความยากจน รังสิตฟาร์มมีเป้าหมายในการผลิตพืชผักการเกษตรที่เพี ยงพอต่อความ
ต้องการในท้องตลาด และมีคุณภาพที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้ในการผลิตและ
การบริโภค ด าเนินการอย่างเป็นธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้ง มีการอนุรักษ์ปกป้อง
ให้กับคนรุ่นหลัง ความเป็นธรรมนี้รวมถึงระบบการผลิต การจ าหน่าย และการค้าผลผลิตที่โปร่งใส มี
ความเป็นธรรม และมีการน าต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย 
 4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ รังสิตฟาร์มมีการบริหารจัดการสวนผักและผลไม้อย่างระมัดระวัง
และมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรังสิตฟาร์มจะต้องด าเนิน
กิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวัง
อย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่รังสิตฟาร์ม
น ามาใช้  เช่น โดรนรดน ้าต้นไม้จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจัง และมีการทบทวน
เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วและประเมินผลอยู่เรื่อย ๆ ในหลักการนี้การด าเนินการอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที ่จะ
น ามาใช้ในรังสิตฟาร์ม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็น โดยรังสิตฟาร์มได้สนับสนุนให้บุคลาการ
ภายในได้มีการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการเกษตรอินทรีย์ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดการ
สัมมนาภายใน ตลอดจนให้ความรู้ดังกล่าวกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันใจว่า
เกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบัติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็
อาจมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน รังสิตฟาร์มจึงมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมการ
ป้องกันจากการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้และปฏิเสธเทคโนโลยีที ่มีความแปรปรวนมาก เช่น 
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ระบบคุณค่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ และมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใส
และมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ตลอดจนบุคคลในชุมชนพื้นที่โดยรอบรังสิตฟาร์ม
อีกด้วย 
 ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นไปตามหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ดี เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน
จาก IFOAM อันเป็นการรับรองพืชผลเกษตรของทางรังสิตฟาร์มให้ก้าวข้ามไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้ คุณ
ปริญญายังกว่าวอีกว่า “อยากผลักดันให้มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ที่จะเป็นที่ยอมรับได้
ในระดับสากลอีกด้วย เนื่องจากประเทศไทยเปรียบเสมือนดินแดนอู่ข้าวอู่น ้าระดับต้นๆของอาเซียน 
ไม่ใช่แค่เฉพาะพืชผัก แต่รวมไปถึงผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆด้วยเช่นกัน”   
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 1) ด้านการบริหารการจัดการด้านการเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานในการ
 ขอรับรับรองมาตรฐาน IFOAM ของผู้ประกอบการ 
 ในส่วนนี้ต้องมีการจัดการบริหารที่ดี โดยเริ่มจากดินที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นดินผสมปุ๋ย
ที่ไม่มีสารเคมีประกอบ และในทุกๆกระบวนการต้องเป็นไปอย่างประณีต และเหมาะสม โดยสูตรการ
ผสมดินของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่จะไม่มีการปนเปื้อสารเคมีใดๆ ในระบบการผลิต
ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดินระบบนิเวศ และผู้คน หากมีการบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM อันได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านนิเวศวิทยา 3) ด้านความเป็น
ธรรม 4) ด้านการดูแลเอาใจใส่  ดังกล่าวก็จะสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ไม่ยากนัก 
โดยการยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้จะเป็นใบเบิกทางน าไปสู่การขอการรับรองอื่นๆ เช่น มาตรฐาน EU 
และ COR เพื่อส่งผลผลิตออกไปขายยังต่างประเทศได้ มาตราฐาน IFOAM จึงมีความส าคัญกับทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในแง่ของผู้ผลิตท าให้ผู้ผลิตมีมาตราฐานที่ชัดเจนเป็นบรรทัด
ฐานเดียวกัน ในการรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของตัวเอง ช่วยในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีหลายประเทศที่ผู้น าเข้า
ต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที ่ได้ร ับรองมาตรฐานในระบบนี ้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าในยุคปัจจุบันที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 
ด้านผู้บริโภค มีความม่ันใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ว่ามีความปลอดภัย มีคุณภาพ มาตราฐานรองรับ 
สามารถตรวจสอบได้จริง ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 2) ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางในการจัดการการปลูก
 ผักออร์แกนิคเพื่อให้ได้การรับรอง IFOAM 
 - ดินของฟาร์มผักจะต้องมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากสภาพของดินอาจเสื่อมถอย
ลงด้วยระยะเวลา และสภาพดินฟ้าอากาศ จึงต้องมีความละเอียดและพิถีพิถันในการตรวจสอบและท า
ความเข้าใจกับสภาพอากาศให้ถูกต้อง เพื่อให้ดินยังคงคุณภาพเดิม ตลอดจนระบบนิเวศที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลส่งผลต่อศัตรูพืชที่มาตามฤดูกาลเช่นกัน หากไม่สามารถจัดการกับอุปสรรค
ดังกล่าวได้แล้ว อาจท าให้ผลิตผลรอบนั้นๆ เสียหาย ไม่สามารถเป็นไปตามมาตรฐาน IFOAM ได ้
 - การท า Bubble Zone ที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันที่ต้องแบก
รับไว้เอง แทนที่จะเป็นความรับผิดชอบของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีโดยรอบพ้ืนที่ 
 3) ด้านข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่อแนวทางกระบวนการและแนวทางในการจัดการ
การปลูกผักออร์แกนิค  และการขอใบรับรองการปลูกผักออร์แกนิคตามมาตรฐาน IFOAM 
 เนื ่องจากผลผลิตไม่สามารถออกมาได้ในวันเดียว ดังนั ้น การใช้เวลากับการเก็บเกี ่ยว
ประสบการณ์ลองผิดลองถูก กับการจัดการดินและระบบนิเวศ ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศต้องใช้
ความละเอียด และให้เวลากับผลผลิตที่ดี ถูกต้อง กว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานของ IFOAM ได้ ทาง
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ผู้ประกอบการจึงได้ให้ข้อเสนอแนะ ต่อผู้เริ่ม หรือก าลังคิดจะท าสวนผักฟาร์มออร์แกนิคว่า นอกจาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว ในการปฏิบัติงานจริงอาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีตายตัวทั้งหมด แต่ต้องรู้จัก
ประยุกต์ใช้ ปรับปรุง อย่างสม ่าเสมอ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน 
IFOAM อย่างที่ผู้ประกอบการต้องการ ส่วนเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการนั้นหากเป็นฟาร์ม
ขนาดใหญ่ก็ต้องมีการจัดการที่ดี ทั้งการจัดการดิน การจัดการระบบนิเวศ และการจัดการคนที่เข้า
ดูแลในแต่ละส่วนให้มีความใส่ใจเหมือนเป็นเจ้าของเองอีกด้วย ดังนั้น การสร้างเจตคติ และทัศนคติต่อ
ลูกน้องที่ดีจึงเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การวิจัยดูหนักแน่นมากขึ้น มีหลายมิติ และเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้กว้าง
ขึ้นกว่าเดิมผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ควรปรับเรื่องกรณีศึกษาให้ครอบคลุมในหลายๆพ้ืนที่ หรือหลายๆองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการตามมาตรฐาน IFOAM 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่เกี ่ยวข้องกับผู ้บริโภค โดยให้ผู ้บริโภคเป็นผู ้ตอบ
แบบสอบถาม เพ่ืออาจมีการน าข้อมูลที่ได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการต่อไป 
 
 
  



การศึกษากระบวนการและแนวทางในการจัดการการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน IFOAM (International Federation of 

Organic Agriculture Movements)กรณีศึกษาผู้ประกอบการเกษตรกรสวนผักออรแ์กนิค “รังสิตฟาร์ม” 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย โดยการประยุกต์การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action Learning) เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มที่มีผู้ที่มองเห็น
โอกาส (Who Know) ผู้ที่มีความสนใจ (Who Care) ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Who Can) คือ 
บุคลากรที่ให้บริการและผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับส่วนงาน และผู้ที ่รับผลกระทบ (Who Effect) ผ่านการ
ประชุมกลุ่มสมาชิก 3 ครั้ง โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการตั้งค าถาม (Question) และการ
สะท้อนกลับ (Reflection) ตามสมการความส าเร็จของ Learning = Programmed + Questioning 
+ Reflection + Implementation + Reflection หรือ L = P + Q + R + I + R  มีการเน้นการตั้ง
ค าถามและการสะท้อนกลับตามแนวคิดสมการของการเรียนรู้ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สมาชิกได้มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนมุมมองและข้อเท็จจริงต่างๆ เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย 
ท าให้พบว่าปัญหาต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นล้วนมีสาเหตุหลักจาก 4 กลุ ่มคือ บุคลากร (Man) ขั ้นตอน
กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมืออุปกรณ์ (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) 
และสามารถแตกออกเป็นสาเหตุรองทั้งหมด 16 สาเหตุ  
 สมาชิกกลุ่มได้มีการหารือและเสนอแนวทางที่ช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 
กลุ่มสาเหตุหลักดังกล่าว โดยพบว่าบุคลากรฝ่ายขายล้วนมีทักษะเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสิ ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและต้องเริ่ม
ด าเนินการทันที ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรเพิ่มเติมและมีการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื ่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที ่ม ุ ่งหวังไปสู ่การบริการในระดับที ่ด ี เลิศ 
(Excellence) นอกจากนี้ การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
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กระบวนการด าเนินงานที่มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน การ
จัดการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
และการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้มีสภาพและบรรยากาศที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จากการประชุมหารือและเสนอแนะแนวทางร่วมกันนั้นท าให้แนวทางการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัตงิาน 
ซึ ่งได้ส่งผลต่อความพึงใจของลูกค้าในช่วงหลังจากที่ได้น าแนวทางที ่ร่วมกันหารือไปใช้ในการ
ด าเนินงาน พบว่าค่าคะแนนความพึงใจรวมของลูกค้าอยู่ในระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามทางกลุ่มสมาชิก
ยังคงต้องมีการติดตามผลและคอยส ารวจติดตามปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้
เหมาะสมและตรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานให้การบริการของ
บุคลากรฝ่ายขายสามารถไปสู่ในระดับท่ีดีเลิศ (Excellence) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง 
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ, ประสิทธิภาพการบริการ, บุคลากรฝ่ายขาย 
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Action Learning for Enhancing Service Efficiency of Sales Personnel 
A Real-Estate Company in Bangkok 

 
 
 
 
 

Attavit Suchipong* 
Abstract 

 A study of the Action Learning for Enhancing Service Efficiency of Sales 
Personnel, A Real-Estate Company in Bangkok by applying Action Learning method 
which are based from learning from the practice of group-members who see 
opportunities (Who Knows), those who are interested (Who Care), those who have the 
authority (Who Can), which are all related personnel and those involved in the actual 
work, and also those affected (Who Effect). This study consists with the total of 3 
meetings, emphasizing learning method in accordance to the concept of Learning 
Equations: Programmed + Questioning + Reflection + Implementation + Reflection, or 
in short symbolic form as: L = P + Q + R + I + R.  This learning approach has an 
emphasis on questioning and reflecting on the mentioned concept of learning 
equations by collecting and analyzing data. The members had brainstormed, 
exchanged points of view, reflected all perspectives, which lead to a summary of 
service problems of sales personnel which had been categorized into 4 main-causes: 
1. personnel (Man) 2. working process (Method) 3. equipment (Material) and 4. 
environment (Environment). These 4 main-causes can also be broken down into 16 
sub-causes. 
 The group members had discussed and suggested solutions together to solve 
and to prevent the occurred problems related to these 4 main-causes. It could be 
found that all salespersons have different specialized skills, therefore the 
development of their skills and knowledge is very crucial, resulting in the company’s  
_______________________ 
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plan to provide additional training for them and to develop their personalities in 
accordance with the goal to achieve customer’s satisfaction in excellent level. 
Furthermore, the improvement of operating guidelines, the update of operational 
processes, the better management of operational equipment and the suitable 
adjustment of environments to create nicer atmosphere for better company’s image. 
All of these implementing guidelines are from discussion and suggestion from Action 
Learning meetings. As a result, the operational guidelines become clearer, all 
personnel better understand and have more confidence in their work. This has resulted 
in a better customer satisfaction after using this approach with the better overall 
customer satisfaction score. However, the group members still need to follow up and 
keep applying this method to be in accordance with the current-changing situation as 
well as continuously developing the service performance of all sales personnel to 
achieve the excellent level of satisfaction from customers, which is the company’s 
expected outcome. 
 
Keywords: Action Learning, service efficiency, sales personnel  
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1. บทน า 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ท าให้
เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการ
ต่างๆ ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จึงมีการชะลอแผนธุรกิจและการเปิดโครงการใหม่ ส่วนผู้ซื้อที่เป็น
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เกิดการชะลอการตัดสินใจซื ้อหรือมีการใช้เวลาพิจารณา
ตัดสินใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้ามีการค านึงถึงปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยทางสุขอนามัยและมีการพิจารณาทางเลือกมากยิ ่งข ึ ้น ในทางกลับกันภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งก็ได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่างๆ ให้ดีขึ ้นกว่าเดิมเพื ่อให้
สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการดึงดูดลูกค้าและเพื่อให้มีความเหนือกว่าผู้ แข่งขันราย
อ่ืน 
 ปัจจุบันผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนี ้จึงพยายามแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ให้บริการที่ดีต่อลูกค้า เนื่องจากราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นในการ
พิจารณาของลูกค้าที่นอกจากจะเลือกเพื่อสนองต่อความต้องการในการสรรหาที่อยู่อาศัยแล้วนั้น 
ลูกค้ายังมีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านการบริการที่จะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือก และทาง
บริษัทฯ ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยนั้นเป็นบริษัททางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการที่มี
คุณภาพในระดับไฮเอนด์ (High-end)   
 ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานการบริการของบุคลากรฝ่ายขายให้อยู่
ในระดับที่ดีเลิศ (Excellence Level) เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นจากกลุ่มคู่แข่ง 
รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งฝ่ายขายได้มีการใช้เกณฑ์ประเมินจากดัชนีชี้วัดเพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT : Customer Satisfaction Score) โดยทางบริษัทฯ ได้
ยกระดับคะแนนรวมที่คาดหวังไว้ให้อยู่ที่ระดับร้อยละ 90 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าทีม
บุคลากรฝ่ายขายจะสามารถสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้ในระดับที่ดีเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การตลาดที่มุ่งเน้นในกลุ่มระดับไฮเอนด์  แต่จากที่ผ่านมานั้นพบว่าในปี 2563 มีค่าคะแนนรวมความ
พึงพอใจของลูกค้าต ่ากว่าร้อยละ 90 เป็นจ านวนมากถึง 5 เดือน และต่อมาในปี 2564 พบว่าค่า
คะแนนรวมความพึงพอใจของลูกค้าในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมนั้น ไม่มีค่า
คะแนนได้เกินกว่าร้อยละ 90  รวมทั้งยังมีข้อคิดเห็นที่แสดงความไม่พึงพอใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการจากลูกค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขายที่ยังมี
ปัญหา  
 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของความส าคัญของการวิจัยในการครั้งนี้ ที ่เห็นความส าคัญของ
บุคลากรฝ่ายขายที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของบริษัทฯ ในการแสวงหารายได้ จึงมุ่งเน้นท าการ
ส ารวจโดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนั้นจะเป็นข้อมูลที่มาจากการส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์และหา
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สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายขายในบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์แห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการของบุคลากรฝ่ายขายให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศซึ่งจะส่งผลในการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ได้สูงสุดตามความคาดหวังของบริษัท  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย 
2.2 เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางและข้อปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย 
 

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
3.1 มีแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขายซึ่งจะส่งผลให้มี

มาตรฐานการบริการต่อลูกค้าท่ีดียิ่งขึ้นเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้คาดหวังไว้ 
3.2 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย เป็น

การช่วยพัฒนาภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับทางบริษัทฯ  
 

4. การทบทวนวรรณกรรม  
 ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ของบุคลากรฝ่ายขายให้อยู่
ในระดับที่ดีเลิศ (Excellence Level) เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งทางฝ่ายขายได้มี
การใช้เกณฑ์ประเมินจากดัชนีช ี ้ว ัดเพื ่อส  ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT : Customer 
Satisfaction Score) จากการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย โดยก าหนดคะแนนที่คาดหวังไว้ที่ระดับ
ร้อยละ 90  ซึ่งค่าคะแนนรวมความพึงพอใจของลูกค้าประกอบไปด้วยปัจจัยด้านประสิทธิภาพที่
เกี่ยวข้องกับการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย คือ 1) บุคลากรฝ่ายขายให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้ม
แย้มแจ่มใสและมีความกระตือรือร้น 2) บุคลากรฝ่ายขายให้ข้อมูลโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างชัดเจน 3) การเตรียมความพร้อมและความสะอาดของพื้นที่ที่บุคลากรฝ่ายขายพาเข้าชม  4) 
บุคลากรฝ่ายขายสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  และ 5) การประสานงานและ
การอ านวยความสะดวกโดยบุคลากรฝ่ายขายการศึกษารวบรวมข้อมูลมาจากรายงานสถิติผลคะแนน
รวมความพึงพอใจของลูกค้าจากฝ่ายขายในช่วงเวลาที่ผ่านมา เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 
2564 แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 คะแนนรวมความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2563 และปี 2564 
 สามารถสรุปได้จากภาพที่ 1 ปัญหาที่พบ คือ ค่าคะแนนรวมความพึงพอใจของลูกค้าใน
ภาพรวมที่ผ่านมานั้นส่วนมากยังต ่ากว่าร้อยละ 90  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาด้านการบริการ
ของบุคลากรฝ่ายขายที่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและ
มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย เพื่อให้ค่าคะแนนรวมความพึง
พอใจของลูกค้าสามารถอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและมีค่าคะแนนเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้อง
กับแนวทางการตลาดที่มุ่งเน้นในระดับไฮเอนด์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
 Kotler and Keller (2016) กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันลูกค้ามีความคาดหวังและมีอ านาจในการ
ต่อรองสูงขึ้น ดังนั้นผู้ด าเนินธุรกิจจึงต้องหาทางที่จะส่งมอบคุณค่าจากการบริการให้ลูกค้าสามารถรับรู้
และจับต้องได้ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐานการบริการให้ตอบสนองต่ อความ
ต้องการในตลาดขณะนั้น กล่าวได้ว่า คุณภาพการบริการที่ดีนั้น คือการให้บริการที่สามารถท าได้ตรง
ตามคาดหวัง และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด  Parasuraman, Ziethaml and 
Berry (1990, อ้างถึงใน Kotler and Keller, 2016: 442) กล่าวว่า ผู ้ร ับบริการจะพิจารณาถึง
ค ุณภาพของการบร ิการ (service quality) โดยใช ้ป ัจจ ัยค ุณภาพการบร ิการทั ้ง 5 ม ิต ิ หรือ 
SERVQUAL ได้แก่ 
 1) ความไว้วางใจ (Reliability) คือ ความสามารถของการให้บริการได้อย่างถูกต้องและ
สามารถให้บริการได้ตามท่ีตกลงไว้ตามกระบวนการ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 
 2) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความพร้อมและ
มีความเต็มใจที่จะให้บริการ สามารถสื่อสารและตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้าได้ 
 3) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยและ
มีความไว้วางใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
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 4) การเข้าใจลูกค้า (empathy) คือ การที่ผู้ให้บริการพยายามรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า 
อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามสิ่งที่มุ่งหวัง 
และสามารถสร้างความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด  
 5) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) คือ บริการที่น าเสนอออกมานั้นสามารถรับรู้
และจับต้องได้ ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงการใช้บริการ หรือลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  
 สามารถสรุปได้ว่า การบริการเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างมากของการด าเนินธุรกิจ การบริการที่ดี
จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงมิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ 
การสร้างความไว้วางใจ การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การเข้าใจลูกค้าและการตอบสนองต่อลูกค้า 
ดังนั้นทุกกลุ่มธุรกจิจึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ 
เพราะการมีคุณภาพการบริการที่ดี ธุรกิจก็จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและได้รับความเชื่อมั่น
จากลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตที่ดีของธุรกิจต่อไป 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขาย 
 การขายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการด าเนินธุรกิจและถือว่าเป็นการบริการอย่างหนึ่ง 
การขายเป็นที่มาของรายได้และการสร้างผลก าไร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อบริษัทในการสร้างมูลค่าและ
ความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นเป้าหมายทางการเงินที่พึงประสงค์ของบริษัท (Brealey, Myers 
and Marcus, 2020) นอกจากนี้ ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ (2563) กล่าวว่า การขายเป็นการให้บริการ
ที่มุ่งเน้นต่อลูกค้า เป็นการแนะน าเพื่อชักจูงลูกค้าให้เกิดความสนใจในตัวสินค้า ซึ่งถือเป็นการสื่อสาร
สองทางเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน ลักษณะที่ส าคัญของงานขายมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การขายเป็นการติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีบุคลากรฝ่าย
ขายเป็นกลไกส าคัญในการสื่อสาร ตัวบุคลากรฝ่ายขายที่ต้องมีทักษะ มีประสิทธิภาพทั้งทางส่งและรับ
ข่าวสารเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสูงสุด 
 2) การขายเป็นการแลกเปลี่ยน (Exchange) ซึ่งเป็นกิจกรรมต่างตอบแทนระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ซึ่งมีในการแลกเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์สินค้าหรือบริการ หลักการของการขายจึงเป็นกิจกรรมต่าง
ตอบแทนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  
 3) การขายเป็นการชักจูงใจ (Persuasion) การขายเป็นการน าเสนอคุณค่าสินค้าหรือบริการ
ของ ผู้ขาย โดยการขายที่ประสบความส าเร็จนั้นเกิดจากความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการนั้นๆ  
 4) การขายเป็นการถ่ายทอดความรู้ (Education) การขายเป็นการสร้างความรับรู้ในตัวสินค้า
หรือบริการที่ผู้ขายต้องการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าหรือบริการ  
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 5) การขายเป็นการให้บริการ (Service) ผู้ขายจะค้นหาความต้องการหรือสร้างความต้องการ
สินค้าหรือบริการของลูกค้า ซึ่งการตอบสนองความต้องการดังกล่าวยังต้องเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ในสินค้าและบริการนั้นๆ อีกด้วย  
 6) การขายเป็นการแก้ปัญหา (Problem Solving) หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายขายคือ การตั้ง
ข้อสังเกตและวิเคราะห์ลูกค้าให้ถูกต้อง เมื่อทราบปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าแล้ว บุคลากรฝ่ายขายต้อง
มีการเสนอแนะให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  
 จากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า การขายเป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนิน
กิจการธุรกิจ โดยการขายมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การจูงใจ การ
ถ่ายทอดความรู ้ ให้บริการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า การด าเนินการขายที ่ด ีนั ้นจ าเป็นต้องมี
กระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจ
ของลูกค้า จนสามารถเกิดเป็นยอดขายและสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจได้ 
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) 

การที่องค์กรจะสามารถท าให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรได้นั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักใน
การด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จในระยะยาว ดังนั้นทฤษฎีทางการตลาดจึงได้แนะน าเครื่องมือหนึ่งที่
เร ียกว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) มาท า
หน้าที่เป็นเครื่องมือหนึ่งทางการจัดการ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายใน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีความหลากหลายและช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561)  

กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2563) กล่าวว่า ความส าเร็จของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดนีั้น 
เกิดจากองค์ประกอบของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 
เพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และการใช้กลยุทธ์ของสัมพันธภาพเพื่อที่สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ในระยะยาว รวมทั้งการมีการติดต่อสื่อสารที่ดีเพื่อเป็นการเชื่อมโยง
ลูกค้า และการจัดการกับคุณค่าที่หลากหลาย ซึ่งธุรกิจควรต้องเลือกแนวทางหรือหาทางในการจัดการ
ธุรกิจให้เหมาะสมมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันดังนั้นจึงควรจะ
มีเกณฑ์ที่ใช้แบ่งลูกค้าออกเป็นแต่ละส่วน เพ่ือสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามกลยุทธ์ โดย Porter (อ้าง
ถึงใน พลอย สืบวิเศษ, 2561) กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันเชิงธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า
ที่มีความแตกต่างนั้น สามารถสรุปได้เป็น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

1. กลยุทธ์เป็นผู้น าที่เน้นต้นทุนต ่า (Low-cost leadership) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือครอบครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากท่ีสุด โดยเป็นการพยายามลดค่าใช้จ่ายหรือเพ่ิมผลผลิตให้มีผลตอบแทน
ต่อการลงทุนสูงที่สุด เพื่อให้เป็นผู้น าด้านต้นทุนและสามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่ต ่ากว่าเอาชนะ
คู่แข่งขันในตลาด 



การประยกุต์การเรียนรู้จากการปฏบิัติ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

894 

 2. กลยุทธ์เน้นความแตกต่าง (Differentiation strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ มีความโดดเด่นเฉพาะตัว มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ กลยุทธ์นี้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ท าให้
คู่แข่งขันอื่นสามารถเข้ามาทดแทนได้ยาก นอกจากนี้กลยุทธ์นี้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการให้มีความโดดเด่นอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า  

3. กลยุทธ์เน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น
หลัก โดยมุ่งเน้นที่ความช านาญหรือความสนใจเฉพาะทาง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้อาจมีได้ทั้งด้าน
ราคาและด้านสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นการมุ่งเน้นท าการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ
ลูกค้าท่ีเป็นเฉพาะกลุ่มฐานส าคัญของตนเองมากกว่า 

กล่าวโดยสรุปคือ เงื ่อนไขสู่ความส าเร็จของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้ นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเหนือกว่าในด้าน
การบริการและสามารถรักษาลูกค้าให้คงอยู่ รวมทั้งการจัดการและรวบรวมข้อมูลที ่มีประโยชน์
เกี่ยวกับตัวลูกค้า และระบบการจัดการข้อมูลภายในองค์กรระหว่างหน่วยงานต่างๆ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ที่ดีจะท าให้การบริการและการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด 

ทฤษฎีก้างปลา 

 ทฤษฎีก้างปลา หรือที่เรียกว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็น
แผนผังรูปร่างเหมือนก้างปลาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุที่เป็นไปได้
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) แผนผังนี้สามารถใช้เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
และยังเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (ปนิตา เชิงรู้, 2555)  
 การก าหนดปัจจัยบนแผนภูมิก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ 
(Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา ในส่วนของสาเหตุนั้น (Causes) จะสามารถแยกย่อย
ออกได้อีกเป็น 1) ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา)  2) สาเหตุหลัก และ3) สาเหตุ
ย่อย  
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ภาพที่ 2 แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 
 โดยสาเหตุของปัญหาจะระบุไว้ในแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็น
สาเหตุของก้างหลัก ซึ่งหลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (fishbone diagram) คือการใส่ชื่อของ
ปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ลงทางด้านหัวปลา โดยมีเส้นหลักตามแนวยาวของแกนกลาง จากนั้นใส่ชื่อ
ของปัญหาย่อยซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก โดยลายเป็นเส้นก้างปลา (Sub-bone) ท ามุมเฉียงจาก
เส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ระบุสิ ่งที่ท าให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา และระดับของปัญหาอาจ
สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก เมื่อมีข้อมูลในแผนผังสมบูรณ์แล้วก็จะท าให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์ประกอบทั้งหมดท่ีจะเห็นเป็นสาเหตุที่น าไปสู่ปัญหา 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นรูปแบบของการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่สามารถใช้
ในการใช้วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหางานได้ โดยลักษณะเฉพาะของการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มีดังนี ้ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2559) 
 1) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือการเรียนรู้ที่มีการน าปัญหาในการ
ท างานมาเป็นประเด็นในการเรียนรู้อีกทั้งต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนรู้เองและองค์การด้วย 
 2) เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น คือการเรียนที่ต้องมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อระดมความคิดเพ่ือหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณะทีมงานย่อยที่มีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมีการท างานร่วมกัน 
 3) เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์และแนะน าคือการเรียนรู้ที่ต้องมีการเสนอแนะ 
และให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติและอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อความส าเร็จของ
ด าเนินการ 
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 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีสมการของการเรียนรู้ที่มีความชัดเจน เป็น
ระบบ มีความต่อเนื่อง ดังนี้ 
 L = P + Q + R + I + R 
 โดยที่  L คือ Learning การเรียนรู้ 
  P คือ Programmed ความรู้ค าสอน ค าชี้แนะ การปฏิบัติแบบดั้งเดิม 
  Q คือ Questioning มุมมองที่ได้จากการซักถาม  
  R คือ Reflection การคิดใคร่ครวญ 
  I คือ Implementation การด าเนินการแก้ไข การทดลองเพ่ือเรียนรู้  
 สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู ้จากการปฏิบัติเป็นลักษณะของการท างานร่วมกันโดยมี
เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตั้งค าถามในสิ่งที่เกิดขึ้น 
แล้วจึงคิดใคร่ครวญสะท้อนผลออกมาเพ่ือน าแนวทางไปปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติ  
 

5. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย จากการที ่ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามหลักของการเรียนรู้จากการปฏิบัติดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา : การก าหนดปัญหาและสาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ
บริการของบุคลากรฝ่ายขาย และเป้าหมายการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรฝ่ายขายที่จะ
ท าการศึกษา โดยมีการระบุและคัดเลือกหัวข้อเพ่ือการด าเนินการว่าอะไร ส่วนไหน ที่จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงและจะปรับปรุงอย่างไร รวมถึงหาจุดบกพร่องของกระบวนการท างาน 

 ขั้นที่ 2 การวัด : การวัดเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้เข้าใจสภาพของกระบวนการท างานใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการบริการและการขาย รวมทั้งสาเหตุที่
เป็นไปได้ โดยจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเรียงตามกระบวนการเพื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่
แท้จริงหลังจากท่ีได้ระบุประเด็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน 

 ขั ้นที ่ 3 การวิเคราะห์: เป็นการน าสาเหตุของปัญหาหรือ Root Cause Analysis ที่เป็น
สาเหตุ 4 ประเด็น คือ 1) คน 2) กระบวนการท างาน 3) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ 4) สภาพแวดล้อม 
ที ่ได้มาวิเคราะห์เพื ่อหาสาเหตุในการที่ท าให้การท างานยังขาดประสิทธิภาพและวิเคราะห์การ
ให้บริการเพื่อทราบถึงปัญหา ระบุปัจจัยส าคัญ และสาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายขาย
ยังมีการบริการที่ยังไม่เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ ได้คาดหวังไว้ 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุง: เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของกระบวนการ
การให้บริการในทุกมิติ โดยการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการท างานของบุคลากรฝ่ายขาย ซึ่ง



อรรถวิท  สจุิพงศ์ 
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จะมีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงและการแก้ไขที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อน าไปพัฒนาแนวทางให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 ขั้นที่ 5 การควบคุม : เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

 กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งการ

ประชุมสมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการซักถามตามหลักของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การตั้งค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิดโดยสมาชิกกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ค าถามนั้นเป็นกรอบแนวคิด
ของกระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั ้ง 5 ขั้นตอน โดยสมาชิกกลุ่มสามารถเสนอแนะแล้ว
ร่วมกันกลั่นกรองแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างระบบการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง เกิด
ประสิทธิภาพการให้บริการตามความมุ่งหวังของกลุ่มและของบริษัทฯ โดยสมาชิกนั้นประกอบด้วย 

 1) Human Resource Business Partner Assistant Manager มีหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม 
โดยมีบทบาทหน้าที่ในการโน้มน้าวสมาชิกให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
แสดงข้อมูลหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ (Root Cause Analysis) ที่แท้จริง  

 2) Sales Department Manager เป็นสมาชิกในกลุ่มที่ให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายขาย มีบทบาทส าคัญที่ช่วยให้กลุ่มเข้าใจถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานของทีมฝ่ายขาย 
รวมทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 3) Sales Executive - 1 เป็นสมาชิกในกลุ่มที่ให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
ขาย สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
สามารถน าประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นที่มาจากลูกค้ามาร่วมเสนอแนะแก่กลุ่มได้  

 4) Sales Executive – 2 เป็นสมาชิกในกลุ่มที่ให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
ขาย สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
สามารถน าประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นที่มาจากลูกค้ามาร่วมเสนอแนะแก่กลุ่มได้ 

 5) Senior Human Resource Business Partner Officer สมาชิกกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด าเนินการประชุม นัดหมายการประชุมกลุ่ม อ านวยความ
สะดวกในการจัดการประชุม รวมทั้งประสานงานเพื่อให้การประชุมกลุ่มมีความส าเร็จสมบูรณ์  

 

6. ผลการศึกษา 
 6.1 สรุปการประชุมพบปะครั้งท่ี 1 

ในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Teams เริ่มต้นหัวข้อด้วยผู้วิจัยได้อธิบายถึงกิจกรรมกลุ่ม จากนั้นทางกลุ่มได้รับทราบ
ข้อมูลปัญหาจากข้อมูลความไม่พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสมาชิกได้มีการระดมความคิด รวมทั้งมีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง พบว่ามีประเด็นต่างๆ กล่าวคือ 

- ลูกค้ามีความไม่พอใจในเรื่องของการแสดงออกด้านพฤติกรรมของบุคลากรฝ่ายขาย 
ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยความตั้งใจ และความไม่ตั้งใจของบุคลากร ลูกค้าได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้ไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ หรือบุคลากรไม่
สามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าในบางประเด็นได้ รวมทั้งบุคลากรฝ่ายขายยังไม่
สามารถวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
- สถานที่และอุปกรณ์ขาดความพร้อมหรือไม่ได้รับการแก้ไข เช่น บรรยากาศ ความ
สะอาด ความสวยงามและทัศนียภาพของโครงการ การช ารุดของสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ และระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-  มาตรฐานการบริการของบุคลากรฝ่ายขายเดิมที่ใช้อยู่ มีบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ใน รวมทั้งมาตรฐานการบริการในบางประเด็นอาจยังมีความไม่ชัดเจน 
ท าให้เกิดการตีความในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ลูกค้า 

6.2 สรุปการประชุมพบปะครั้งท่ี 2 
ในวันที ่ 21 ตุลาคม 2564 โดยการประชุมผ่านทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Teams ได้มีการรวบรวมข้อมูลประเด็นที่เป็นปัญหาทั้งหมด และช่วยกันระดมความคิด
ค้นหาสาเหตุของปัญหาด้านการบริการของบุคลากรฝ่ายขายทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองในลักษณะ
แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) พบว่า สาเหตุหลัก
ที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้าจากการให้บริการของบุคลากรฝ่ายขาย สามารถสรุปได้เป็น 4 
กลุ ่ม คือ บุคลากร (Man) ขั ้นตอนวิธีการท างาน (Method) เครื ่องมืออุปกรณ์ (Material) และ
สภาพแวดล้อม (Environment) แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 

 

มติของกลุ่มการเรียนรู้ได้สรุปแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไป
ปฏิบัติโดยทางกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการของบุคลากรฝ่ายขาย ดังนี้ 

1) แนวทางการแก้ไขด้านบุคคล 
บุคลากรฝ่ายขายต้องมีการติดตามข้อมูลอยู่เสมอ โดยหัวหน้าในแต่ละกลุ่มต้องมีการ

แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมทั้งก าชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดและบุคลากรที่เกี ่ยวข้องต้องร่วมกันช่วยวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนด้าน
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา และการจัดท า Role-play หรือการจ าลอง
สถานการณ์การซื้อ-ขายแบบสมมติ เพ่ือช่วยเสริมสร้างทักษะการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ให้กับบุคลากร รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะ (Upskill) ในประเด็นที่จ าเป็นต้องรู้
และส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังต้อง
มีการวางแผนและจัดอัตราก าลังคนให้ทันต่อสถานการณ์ด้วยการเพิ่มจ านวนบุคลากรฝ่ายขายให้มี
จ านวนที่เหมาะสมตามภาระงาน  

2) ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขด้านข้ันตอนการบริการ 
ปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ทันต่อสถานการณ์และมีความชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร

ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และบุคลากรฝ่ายขายต้องมีการติดตามลูกค้าอยู่เสมอ ส าหรับการส่ง
ข้อมูลให้ลูกค้านั้น ก าหนดให้หัวหน้างานต้องมีการอนุมัติรายละเอียดข้อมูลก่อนที่จะส่งเอกสารให้กับ



การประยกุต์การเรียนรู้จากการปฏบิัติ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 
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ลูกคา้ทุกครั้งเพ่ือลดปัญหาความผิดพลาดด้านเอกสารและข้อมูล ส าหรับกรณีที่มีการติดต่อจากลูกค้า
นอกเวลาท าการนั้นจะต้องมีการตั้งระยะเวลาการตอบกลับภายในวันท าการถัดไปของการปฏิบัติงาน
โดยเร็วที่สุด  

3) ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
เตรียมพร้อมอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการน าเสนอลูกค้าให้ครบถ้วน 

อุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดเตรียมแผนแนวทางการปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้องเพ่ือลดปัญหาและส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้าให้น้อยที่สุด 

4) ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขด้านสภาพแวดล้อม 
บุคลากรฝ่ายขายจะต้องมีการตรวจสอบจุดต่างๆ ของโครงการเมื ่อเริ ่มต้นการ

ปฏิบัติงานในแต่ละวัน หากจุดใดที่มีความผิดปกติให้รีบประสานงานกับส่วนงานที่เกี ่ยวข้องและ
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที เพื ่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย และเตรียม
สภาพแวดล้อมภายในโครงการให้มีความเหมาะสม  

6.3 สรุปการประชุมพบปะครั้งท่ี 3 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Teams เป็นการรายงานความคืบหน้าในการระบุประเด็นที่เป็นปัญหาและสาเหตุในการ
ให้บริการของบุคลากรฝ่ายขาย มีการน าเสนอแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
จากที่ได้มีการหารือร่วมกันว่ามีแนวทางใดท่ีประสบความส าเร็จและที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ และเสนอ
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งทบทวนบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากกลุ่มผู้ปฏิบัตินี้ 

ภายหลังการด าเนินการใช้แนวทางการปฏิบัติงานที่ได้มีการน าเสนอและมีการปรับปรุง
จากการหารือในครั้งก่อน รวมทั้งน ามาปฏิบัติใช้เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของ
บุคลากรฝ่ายขายในด้านต่างๆ พบว่าในเบื ้องต้นนั ้นบุคลากรฝ่ายขายได้ร ับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นตามแนวทางที่น าเสนอ ส่งผล
ให้ค่าคะแนนรวมความพึงพอใจของลูกค้าในช่วงล่าสุดที่ผ่านมามีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้นโดยของ
เดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 91 รวมทั้งยังมีข้อคิดเห็นในเชิงบวกจากทางลูกค้าด้วยเช่นกั น  
และพบว่าการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานจากการที่ได้ระดมความคิดของสมาชิกกลุ่มนั้น สามารถ
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย สามารถแก้ไขสาเหตุย่อยของปัญหา
ได้จากทั้ง 4 กลุ่ม คือ ด้านบุคลากร (Man) ด้านขั้นตอนกระบวนการท างาน (Method) ด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ (Material) และด้านสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งจะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป  
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7. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย โดยการประยุกต์การ

เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ทางสมาชิกได้มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อน
มุมมองและข้อเท็จจริงต่างๆ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อการ
แก้ไขปัญหาการบริการของบุคลากรฝ่ายขาย ท าให้พบว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุในแต่ละด้านที่
แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มได้มีการหารือและเสนอแนวทางที่ช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 
ส่วนคือ บุคลากร (Man) กระบวนการท างาน (Method) เครื ่องมืออุปกรณ์ (Material) และ
สภาพแวดล้อม (Environment)  

โดยพบว่าบุคลากรล้วนมีทักษะเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและต้องเริ่มด าเนินการทันที เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ ่งหวังไปสู ่การบริการในระดับที ่ดีเลิศ (Excellence) นอกจากนี้การ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการด าเนินงาน การ
จัดการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ และการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนั้น แนวทางการ
ปฏิบัติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้
ส่งผลต่อความพึงใจของลูกค้าในช่วงหลังจากที่ได้น าแนวทางที่ร่วมกันหารือไปใช้ในการด าเนินงาน 
พบว่าค่าคะแนนความพึงใจรวมของลูกค้าอยู่ในระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามทางกลุ่มสมาชิกยังคงต้องมี
การติดตามผลและคอยส ารวจติดตามปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตรง
ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนต่อไป รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบุคลากรฝ่าย

ขาย โดยน าผู้ปฏิบัติจริงในส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิดในการ
แก้ปัญหาการให้บริการลูกค้ามาเป็นแนวทางนั้น มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การเสนอแนะให้ใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละด้าน  
1.1) ด้านบุคลากร (Man) จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ใน

ประเด็นที่จ าเป็นต้องรู้และส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ ด้วย
ตนเอง รวมทั้งการจัดท า Role play หรือการจ าลองสถานการณ์การซื้อ-ขายแบบสมมติ เพื่อช่วย
เสริมสร้างทักษะการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้กับบุคลากร ตัวอย่างหลักสูตรที่ควรเพ่ิม 
เช่น หลักสูตรจิตวิทยาการขาย หลักสูตรการสื่อสารและตอบโต้แย้ง เป็นต้น นอกจากนี้บุคลากรใน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันช่วยวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนด้านพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา และต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดอัตราก าลังคนให้ทันต่อ
สถานการณ์ด้วยการเพิ่มจ านวนบุคลากรฝ่ายขายให้มีจ านวนที่เหมาะสมตามภาระงานที่เกิดขึ้น 
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1.2) ด้านขั้นตอนกระบวนการท างาน (Method) โดยการจัดท าและปรับปรุงมาตรฐาน
การบริการที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับในส่วนของการลดปัญหา
ความผิดพลาดด้านเอกสารและข้อมูลนั้น หัวหน้างานต้องมีการตรวจสอบซ ้าและหัวหน้างานต้องมีการ
อนุมัติรายละเอียดข้อมูลก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าทุกครั้ง นอกจากนี้บุคลากรฝ่ายขายต้องมีการติดตาม
ลูกค้าอยู่เสมอและช่วยประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หากกรณีที่มีลูกค้าติดต่อมานอกเวลาท าการ
จะต้องมีการตั้งระยะเวลาการตอบกลับภายในวันท าการถัดไปของการปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุด และ
ก าหนดมอบหมายบุคลากรที่มีหน้าที่ต้องดูแลการสื ่อสารในแต่ละช่องทางให้มีความชัดเจนและ
สามารถติดต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  

1.3) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Material) ต้องมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงานและที่ต้องใช้ในการน าเสนอลูกค้าให้ครบถ้วนอยู่เสมอ หากอุปกรณ์ใดที่เหลือจ านวน
น้อยหรือมีการช ารุด ต้องรีบแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการเบิกไว้ล่วงหน้าหรือด าเนินการ
แก้ไข และนอกจากนี้ต้องมีการจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อระบบที่ใช้ในการท างานเกิดการ
ขัดข้อง เพ่ือช่วยลดปัญหาการจัดการและเพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้าให้น้อยที่สุด 

1.4) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) หากพบจุดที่มีความเสียหายให้รีบแจ้งฝ่ายที่
เกี่ยวข้องรับทราบโดยทันทีเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย หรือหากก าลังมีการ
ซ่อมแซม ให้แจ้งเตือนลูกค้าทราบกรณีที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า บุคลากรฝ่ายขายจะต้องมีการ
ตรวจสอบความสะอาดในจุดต่างๆ ของโครงการเมื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานในแต่ละวัน หากจุดใดที่มี
ความผิดปกติให้รีบประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการแก้ไขโดยทันที รวมทั้งการ
เตรียมสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

2) การใช้ว ิธ ีการเร ียนรู ้จากการปฏิบัติน ี ้ม ีความเหมาะสมกับองค์กรที ่ม ีบุคลากร
หลากหลาย และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมารวมตัวกัน มีกระบวนการท างานที่แตกต่างกันใน
แต่ละส่วนงานย่อย จึงอาจท าให้พบปัญหาในการควบคุมและการจัดการในภาพรวม ซึ่งอาจท าให้
เป้าหมายการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้นยากขึ้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมกัน ดังนั้น 
การเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท าให้บุคลากรจากหลากหลายส่วนงานในองค์กร
ได้มีโอกาสช่วยกันระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาและยังสามารถน าไปขยายผลการพัฒนาการ
ให้บริการส่วนงานอื่นๆ ได้  

3) ผู้บริหารในส่วนงานที่เกี ่ยวข้องจะต้องจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
ให้บริการโดยค านึงถึงข้อคิดเห็นจากลูกค้าและจากผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง และควรจะเห็นชอบในการ
น าแนวทางแก้ไขไปปฏิบัติให้ทันท่วงที เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้สูงสุด  

4) ผู้บริหารควรน าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติขยายผลให้ทั่วทุกสาย
งานของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆ ทั้งยังเป็นการสร้างกลุ่มคณะ ลดปัญหา
ช่องว่างระหว่างหน่วยงาน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ต่างฝ่ายต่างได้เข้าใจรวมทั้ง



อรรถวิท  สจุิพงศ์ 
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เป็นการสร้างบุคลากรให้มีทักษะด้านการแสดงออกความคิด เป็นสังคมการท างานที่มีวัฒนธรรมการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นผลดีกับองค์กรในการด าเนินงานต่อไป  
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ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
ของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บรษิัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวด ี

 
 
 
 

 
อลงกรณ์  โชติช่วง* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงาน
สายงานตัวแทน กรณีศึกษา บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขา
วิภาวดี มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้   1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 
ที ่ส ่งผลกับความผูกพันที ่ม ีต ่อองค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน ผู ้ว ิจ ัยใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณน าข้อมูลตัวอย่างที่ได้เก็บ
รวบรวมมาจ านวน 250 ชุด ใช้สถิติเชิงพรรณนาคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้ สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโดย
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05       
  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล  ที่ต่างกัน ส่งผลกับความผูกพันที่มีต่อองศ์กร
ของพนักงานสายงานตัวแทน ทั้งด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาในการท างาน ที่ต่างกัน ความผูกพันต่อองศ์กร ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05  และผลการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า ด้านความภูมิใจใน

องค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅= 4.15,S.D.= 0.82) มีความผูกพันสูงที่สุด เพราะตัวแทนมีความสุข
กับการท างานในบริษัทนี้เป็นอย่างมาก พร้อมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ ผลการวิเคราะห์
ความผูกพันที่มีต่อองค์กร พบว่า ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  มีความ

ผูกพันสูงที่สุด (𝑥̅̅= 4.17,S.D.= 0.76)  สายงานตัวแทนมีระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับ
มาก 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน ,ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ,สายงานตัวแทน , บริษัท โตเกียว
มารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จ ากั มหาชน) 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email : : Alongkorn_cho@stu.nida.ac.th   
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Factors related to quality of working life and commitment to  
the organization of Representative worker  
Case study: Tokio Marine Life Assurance  

(Thailand) Public Company Limited, Vibhavadi Branch 

 
 
 
 
 
 

Alongkorn Chotchuang* 
Abstract 

 The study of factors related to quality of working life and organizational 
commitment of representative employees, a case study of Tokio Marine Life Assurance 
(Thailand) Public Company Limited, Vibhavadi Branch, had the main objectives as 
follows: 1 )  to study the quality of working life. and the relationship with the 
organization of employees in the representative line 2)  to study personal factors and 
factors of working quality of life that affects the relationship with the organization of 
the representative line employees The researcher used a questionnaire. 
(Questionnaire) is a quantitative data collection tool. The samples were collected from 
2 5 0  sets of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and inferential statistics were used to analyze the relationship by using 
coefficients. Pearson's correlation by testing the hypothesis at the significance level of 
0.05 
 The results of the study revealed that different personal factors affect the 
relationship with the organization of representative worker in terms of gender, age, 
status, education level. Average monthly income different working periods, 
commitment to the organization not different in every aspect with statistical 
significance at .05 and the analysis of factors related to quality of work life found that 

pride in the organization It w as at the highest level (𝑥̅̅= 4 . 1 5 ,S.D.= 0 . 8 2 )  with the 
highest affiliation. Because agents are very happy working in this company. Ready to  
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fully comply with the rules. Results of the analysis of engagement with the organization 
found that the need to maintain membership of the organization. with the highest 

level of engagement (𝑥̅ ̅ = 4 . 1 7 , S.D.= 0 . 7 6 )  The agency line had a high level of 
engagement towards the organization. 
 
Keywords: quality of work life , the relationship with the organization , Agent line, 
Tokio Marine Life Assurance (Thailand) Public Company Limited 
 
 
 



ปัจจัยเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพันที่มีตอ่องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

908 

1. บทน า          
 บุคลากรในองค์กรเปรียบเสมือนเป็น“ต้นทุน”ที่มีค่ามหาศาล เป็นต้นทุนที่องค์กร ต้องรักษา
และลงทุนเพ่ิมเติมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณค่าเหมาะสมแก่องค์กร  และการที่แต่ละ
องค์กรต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากับองค์กรต้องเสีย
ต้นทุนที่มีค่าไปโดยได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุมการลงทุน  ในขณะเดียวกลับต้องลงทุนอีกหลายๆด้าน
เพื่อที่จะสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เข้ามาทดแทนท าให้องค์กรรสูญเสียเวลาและ
ผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ  พลพานิช, 2540)  ปัจจุบันคุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการท างาน  ดังนั้น ถ้าสภาวะแวดล้อมของที่ท างานมีความเหมาะสมจะท าให้เกิดความสุข
ทั้งทางกายและใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (1985) ที่กล่าว
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานประกอบไปด้วยเงื่อนไขหลัก 8 ด้าน คื อ (1) 
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน (3) ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน (4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ (5) ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน (6) ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร (7) ด้านความสมดุลของชี วิต
การท างาน  (8) ด้านความภูมิใจในองค์กร โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนา
องค์กรทั้งในกรบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพการท างานในองค์กรให้บุคลากรในองค์กรมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและมีความสุขยิ่งข้ึน (วาณิชญา มานิสสรณ์, 2558) 
 เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานแล้ว ยัง
ส่งผลถึงความผูกพันในองค์กรได้ และยังช่วยให้อัตราการลาออกลดน้อยลง เกิดประสิทธิผลของ
องค์กรในด้านขวัญและก าลังใจ ตลอดจนคุณภาพของงานหากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในกรท างานที่ดี
แล้ว บุคลากรย่อมมีความสุขในการท างาน มีความพึงพอใจในการท างาน และเมื่อบุคลากรได้รับรู้ถึง
การเอาใจใส่และการมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีแล้ว จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรขึ้น 
ความผูกพันกับองค์กรมีผลต่อความส าเร็จของงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความ
พยายามตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ แต่ในทางกลับกัน
ถ้าบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กรก็จะท างานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเท่านั้น โดยไม่มีความ
ตั้งใจหรือไม่ใช้ความพยายามในการท างานเพิกเฉยต่องาน ทีนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพขององค์กรลดลง ฉะนั้นการเสริมสร้างความผูกพันจึงมีความจ าเป็น
เพื่อจูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการท างานมากยิ ่งขึ้น 
ดังที ่อ ัลเลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer. 1990) ได้เสนอรูปแบบความผูกพันกับองค์กร 
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) 
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และ3) ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
จากแนวความคิดทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป องค์กรจึงต้องเข้าใจ
ในธรรมชาติของความผูกพัน เนื่องจากความผูกพันที่มีต่อองค์กรเป็นสิ่งแรงผลักดันให้พนักงาน
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ปฏิบัติงานดีขึ้น เพราะเมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร ความผูกพัน
ที่มีต่อองค์กรจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของบุคคลให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร พนักงานจะมีความผูกพันต่องานและเห็นว่างานเป็นหนทางที่ตนเองจะสามารถก่อประโยชน์
ให้แก่องค์กรและบรรลุถึงเป้าหมายได้ (ขวัญตา พระธาตุ, 2554)  
 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2540 เดิมชื่อ มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย) ในกลุ่มโตเกียวมารีน Tokio 
Marine Croup กลุ่มประกันภัยเก่าแก่ท่ีสุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ยิ่งใหญ่แห่ง
หนึ่งในโลก มีทรัพย์สินรวมกว่า 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเครือข่ายในกว่า 399 เมือง 36 
ประเทศทั่วโลก และเป็นกลุ่มบริษัทที่มีเครดิตด้านการเงินระดับ AAA  ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ประเภทสามัญอุตสาหกรรม กลุ่มและอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งเน้นไปที่การให้บริการประกันชีวิตที่ครบ
วงจรในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ในธุรกิจประกันชีวิต พนักงานสาย
งานตัวแทนเป็นกลไกส าคัญในการสร้างรายได้ท าให้บริษัทเติบโตและมีความม่ันคง  หากเกิดเหตุการณ์
สายงานตัวแทนไม่พอใจคุณภาพชีวิตการท างานหรือการบริหารงานของผู้บริหาร  สายงานตัวแทน
อาจตัดสินใจลาออกจากองค์กรไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งได้  แต่ถ้าสายงานตัวแทนมีความผูกพันต่อองค์กร
ในระดับสูงอาจจะสามารถข่มความไม่พอใจไว้ท าให้ตัดสินใจไม่ลาออกและยอมที่จะท างานร่วมกับ
องค์กรต่อไปได้   ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลและแนวทางที่ช่วยบริษัทในนการพัฒนาระบบการ
จัดการการบริหารการท างานให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถไว้ในองค์กรต่อไป (แสงเดือน รักษาใจ, 2554) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย         
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานสายงาน
ตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาวิภาวดี  
 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลกับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม         
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต      
ความหมายคุณภาพชีวิต 

 ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะของการมี สภาพ
ทางกาย จิตใจและอารมณ์ที ่ดี รู ้จักสิทธิหน้าที ่ของพลเมือง การได้รับการศึกษาตามวัย การมี 
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะทางดิน น ้า อากาศ และเสียง มีที่อยู่อาศัยเพียงพอ ความนิยม 
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ชมชอบในศิลปวัฒนธรรม การสันทนาการ ความพอใจในด้านมนุษย์สัมพันธ์ การมีครอบครัวที่ อบอุ่น 
และมีโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าเทียมกันตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป  
 ดวงสมร มะโนวรรณ (2561) ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณภาพชีวิตหลายมิติ ครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ ทั้งในทางรูปธรรม นามธรรม การมีชีวิตที่ดีและความรู้สึกเป็น ปกติสุข ครอบคลุมความ
เป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทุกด้าน และค าที่มีความหมาย เหมือนกัน คือ ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต อันเป็น
ผลรวมของการตอบสนอง ความรู้สึกภายใต้ของบุคคลตามสภาพที่ตนอยู่  
  ธันวนี ประกอบของ (2560) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคล ได้รับ
การตอบสนองปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มีสุขภาพและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความพึงพอใจ กับ
สภาพความเป็นอยู่ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกท านองครองธรรมไม่สร้างปัญหาหรือเป็นภาระ
ให้แก่ผู้อื่น ภายใต้สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับใกล้ตัวและโครงสร้างใหญ่ของสังคม ซึ่งเอื้ออ านวยให้
บุคคลสามารถบ าเพ็ญตนเพื่อชุมชนและสังคมส่วนรวมได้ 
 ความส าคัญของคุณภาพชีวิตคุณภาพ 
 ชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ก าหนดสร้างขึ้น และขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวของมนุษย์เอง ณิศาภัทร 
ม่วงค า (2559) นากจากนั้นยังเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานที่จะท าให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
ที่พึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเป็นเป้าหมายในการด ารงชีวิตให้ดีขึ้นใน
ทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า ด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สุขภาพอนามัย คุณธรรม ฯลฯ ใน
ลักษณะเช่นนี้ เขาย่อมมีความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเอง และสิ่งแวดล้อมในเกิดคุณค่าและ
ประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไป อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ ส่วนประเทศที่มี
ประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิตจะประสบปัญหาความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ดังนั้น ประเทศทั้งหลายจึง
ใช้ความพยายามกันอย่างเต็มที่ ในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาประชากรด้อยคุณภาพให้มีคุณภาพ
ชีวิตที ่สูงขึ ้นจนถึงระดับมาตรฐานที ่สังคมต้องการ ทั ้งนี ้เพื ่อช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดความ
เจริญก้าวหน้า มีความสุขสมบูรณ์และเกิดความมั่นคงปลอดภัย 
 ดวงสมร มะโนวรรณ (2561) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตมีความส าคัญทั้งต่อบุคคลและสังคม
เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ที่มีคุณภาพชีวิตจะช่วยให้ตนเองและสังคมเกิดลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. บุคคลมีการด ารงชีวิตในแนวทางที่ดี ใช้วิธีการอันชอบธรรมในการสนองความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของตน โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  2. บุคคลจะมีการสร้าง พัฒนา คิดและปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ  
  3. บุคคลจะใช้ภูมิปัญญา เหตุผล และวิธีการแห่งสันติในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  4. บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความส าคัญของตนเอง ผู้อื ่น สังคมและ
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สิ่งแวดล้อมดังนั้น การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีปัญหาและความขัดแย้งอยู่ตลอด   
  5.บ ุคคลจะเป็นพื ้นฐานของครอบคร ัวและสังคมที่ ม ีความสงบสุข ม ีความ
เจริญก้าวหน้ามีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิต
มีความส าคัญต่อมนุษย์ กล่าวคือ คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ก าหนดสร้างขึ้น และขวนขวายให้ได้มา
และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการด าเนินชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้าน 
  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต       
 การมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบมากมายและแต่ละองค์ประกอบนั้นก็มีความส าคัญ
มากแตกต่างกันตามทัศนะของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม ได้มีนักวิชาการเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการมีคุณภาพชีวิตไว้ ดังนี้ 

ธีรดา หมวดจันทร์ (2559) ก าหนดคุณภาพชีวิตดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 5 ประการ 
ดังนี้  

1. มาตรฐานการครองชีพ พิจารณาจากรายได้ต่อบุคคล สุขภาพการศึกษา ที่อยู่
อาศัย การสังคมสงเคราะห์เป็นต้น        
  2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร เป็นเรื่องโครงสร้างทางอายุและเพศ อัตราการ
เติบโตของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น    
  3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พิจารณาจากระบบสังคมค่านิยมทางศาสนา 
ค่านิยมทางวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่เป็นต้น      
  4.กระบวนการพัฒนา พิจารณาจากล าดับความส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพ
และความสามารถของบุคคล การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม    
  5. ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ อาหาร เงินทุน ตลอดจนเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สถานะความเป็นอยู่ในทางที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อยู่ใน
ครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพักผ่อนหย่อนใจ
มีความพร้อมและสามารถที่จะด ารงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ 
 เมื่อมีการมองถึงปัจจัยภายในต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานอย่าง
ละเอียดแล้ว ต่อมานักวิชาการได้มีการเพิ ่มมุมมองในด้านสังคมส่วนรวมนอกเหนือไปจากการมี
คุณภาพชีว ิตการท างานในองค์การที ่ด ีแล้ว ยังต้องมีการค านึงถึงส ังคมภายนอกหรือปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้วย อาทิในด้านของการเมืองการปกครองหรือสภาพเศรษฐกิจ 
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 ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) อธิบายว่า ค าว่าคุณภาพชีวิตในการท างานได้ถูกน ามาใช้ครั้งแรกใน
ปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อเน้นย ้าให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตในการท างานที่แย่ในขณะนั้น โดยที่ 15 ปี
หลังจากท่ีแนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่ มีผู้ให้ค านิยามและน าไปใช้อย่างแพร่หลายจนท าให้ความหมาย
และแนวคิดได้รับการพัฒนาเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ในปัจจุบันคุณภาพชีวิตในการท างาน 
หมายถึงการบรรลุเป้าหมายสมปรารถนาของพนักงาน และประสิทธิผลขององค์การในเวลาเดียวกัน 
ในมิตินี้คุณภาพชีวิตในการท างานจึงมักถูกน าไปใช้รวมกันกับผลิตภาพ แต่คุณภาพชีวิตในการท างาน
ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ด้วย 
 ดวงสมร มะโนวรรณ (2561) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการท างานว่าหมายถึงคุณภาพ
ชีวิตการท างานเป็นแนวคิดที่เน้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ท้าทาย ค่าตอบแทนยุติธรรม ความ
ปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดี โอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถ อนาคตที่เจริญงอกงามและ
มั่นคง การป้องกันสิทธิส่วนบุคคล การแสดงออกอย่างเสรี และการมีความสมดุลระหว่างการท างาน
และการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
 ธีรดา หมวดจันทร์ (2559) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญในการน ามา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน มี 10 ประการ ดังนี้    
  1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and fair pay) ค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน ซึ ่งพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่เพียงพอ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามหลักงานเท่ากันเงินเท่ากัน  
  2. ผลประโยชน์เกื้อกูล เป็นค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินที่องค์การให้แก่บุคคลใน
องค์การ เช่น วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่องค์การให้แก่บุคคลในองค์การโดยไม่มีข้อ
ผูกพัน เพราะไม่ถือเป็นค่าตอบแทนในการจ้างงาน แต่เป็นค่าตอบแทนที่ให้เพื่อเป็นผลประโยชน์ใน
การเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่และความสะดวกสบายในการท างานเท่านั้นผลประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลมากในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ตัวบุคคล เป็นต้น    
  3. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดล้อมของการ
ท างานให้สะอาดที่ถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทั้งในด้านแสง สว่าง เสียง และตลอดจนความสะอาด
ทั่วไป และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท างาน     
  4. ความมั่นคงในการท างาน ในที่นี้มีความหมายในด้านของการจ้างงานและความ
เป็นธรรมในการเลิกจ้าง องค์การที่ให้ความมั่นคงในการจ้างงานสูง เช่น ระบบราชการ มีการจ้างงาน
จนอายุครบ 60 ปี และไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร เช่น ทุจริตหรือหยุดงานโดยไม่มี
เหตุผล จึงเป็นตัวอย่างขององค์การที่มีความม่ันคงสูง เป็นต้น     
  5. เสรีภาพในการเจรจาต่อรอง การร่วมเจรจาต่อรองเป็นสิทธิและเสรีภาพของ
พนักงานในองค์การตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ การร่วมเจรจาต่อรองโดยทั่วไปมักเป็นเรื่อง
ของผลประโยชน์ที่บุคคลในองค์การพึงได้รับจากองค์การ       



อลงกรณ์  โชติช่วง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

913 

  6. พัฒนาการและการเจริญเติบโต (Growth and development) พัฒนาการและ
ความเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการที่บุคคลใดจะมีการ
เจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาการทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่
เกี่ยวข้องกับงานเป็นอย่างดี        
  7. บูรณาการทางสังคม (Social integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์การทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ส าหรับในรูปแบบที่เป็นทางการ มักจะ
ไม่ใช่จุดที่เป็นปัญหาส าคัญ เพราะมีโครงสร้าง ตลอดจนกฎข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น  
  8. การมีส่วนร่วมในองค์การ (Participation) การมีส่วนร่วมในองค์การในที่นี้ 
หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารขององค์การได้ยอมรับและเปิดโอกาสให้พนักงาน
ขององค์การมีส่วนร่วมได้ รูปแบบของการมีส่วนร่วมอาจมีแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์การ 
  9. ประชาธิปไตยในการท างาน (Democracy at work) ความหมายของค าว่า
ประชาธิปไตยในที่นี้ หมายถึง การให้ความส าคัญกับบุคคลในองค์การทุก ๆ คน ในการท างานร่วมกัน
อย่างเสมอหน้ากัน ไม่ว่าจะอยู ่ในระดับใดขององค์การ เพราะถือว่าทุกคนคือองค์ประกอบของ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ไม่ว่าจะมีกรณีใด ๆ เป็นต้น 
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow  มีแนวคิดว่า ความต้องการของบุคคลจะพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจากความต้องการระดับต ่าสู่ความต้องการระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ Maslow จึงจัดล าดับ
ความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ประการดังนี้       
  1. ความต้องการทางกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานใน
สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ได้แก่ ปัจจัยสี่ประกอบด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
  2. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการ
ที่ต่อเนื่องหลังจากความต้องการทางกายได้รับการบ าบัดเพียงพอ ความต้องการความมั่นคงและความ
ปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ คือ บุคคลย่อมมีความปรารถนาที่จะได้รับความ
คุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ที่จะมีต่อตัวเอง      
  3. ความต้องการพวกพ้อง (Belonging needs) คือความต้องการที่จะมีส่วนร่วม
และได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ตลอดจนต้องการความเป็นมิตรและคามรักจากเพ่ือนร่วมงานด้วย
  4. ความต้องการเกียรติยศและชื่อเสียง (Esteem needs) เป็นความต้องการใน
ระดับที่สูงกว่าความต้องการ 3 ประการแรก เป็นความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือ
ของคนทั้งหลาย รวมถึงความต้องการความเชื่อมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนความมีอิสระและเสรีภาพ เป็นต้น  
  5. ความต้องการความส าเร ็จในชีว ิต (Self-actualization needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดที่ต้องการจะแสดงความสามารถของตนให้ปรากฏเป็นผลส าเร็จอันสมบูรณ์แบบ เป็น



ปัจจัยเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพันที่มีตอ่องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 
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ความต้องการที ่จะได้ร ับความส าเร ็จตามแนวคิดของตนเอง กล่าวคือ นึกอยากได้ส ิ ่งใดก็มี
ความสามารถที่จะแสวงหาสิ่งนั้นมาตอบสนองความต้องการได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
 ความหมายของความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
 ความผูกพันต่อองค์กร จัดว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินงานขององค์กรหากองค์กร
ใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว ย่อมน าพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้จากการศึกษา
ค้นคว้างานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรพบว่ามีผู้สนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก 
และได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์กรไว้แตกต่างกัน ผู้ศึกษาสามารถรวบรวม
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรได้ ดังนี้ (โชติรส คนรักษา, 2558) 
 ดวงสมร มะโนวรรณ (2561) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึง ทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับองค์กร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลพิจารณา
การลงทุนของเขาในองค์กรซึ่งเป็นรูปของสิ่งที่เข้าได้ลงทุนไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่อายุก าลังกาย 
ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ซึ่งท าให้เขาสูญเสียโอกาสที่จะไปทางานที่อ่ืน ๆ แต่สิ่งที่
เขาสูญเสียไปกับการลงทุนนั้นจะส่งผลตอบแทนคืนมา อันจะเป็นไปในรูปของระดับความอาวุโสใน
งาน ระดับต าแหน่ง การได้รับการยอมรับ ทั้งนี้เพราะระยะเวลาที่ท างานในองค์กรนานเท่าใด ก็ยิ่งมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 
 ถาวรีย์ ต่อบุณย์ศุภชัย และธนาวุฒิ ประกอบผล (2559) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรเ ป็น
การแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและ
ผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง เพ่ือสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่ในสภาพที่ดีข้ึน ให้ความหมายของ
ความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป  
 ความส าคัญของความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
 มีนักวิชาการกล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรไว้ดังนี้   แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนผลการวิจัยต่าง ๆได้ชี้ให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กร
นี้อาจใช้เป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิกองค์กรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเปลี่ยนงาน 
อัตราการเข้าออกจากงานของสมาชิกในองค์กร เนื่องจากสมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์กร มีแนวโน้ม
ที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความสามารถ เพราะเมื่อบุคคลมีความ
ผูกพันต่อองค์กรก็จะมีการแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง ไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่
ท างาน ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่องหรือพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องความ
จงรักภักดีของสมาชิกในองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร เนื่องจากความผูกพันต่อ
องค์กรมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนได้จาก
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สภาพแวดล้อมที่สมาชิกในองค์กรต้องเผชิญในแต่ละวัน แต่ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อย ๆ 
พัฒนาขึ้นช้า ๆ อย่างม่ันคง 
     การท าความเข้าใจในเรื่องของความผูกพันต่อองค์กร ช่วยท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติของ
บุคคลมากขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการสร้างความผูกพัน หรือเกิ ด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งผลถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคลโดย
พฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมเกิดจากความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของมนุษย์อันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านของค่านิยม ทัศนคติบุคลิกภาพ และ
บทบาท การเข้าใจในกระบวนการนี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์รวมถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรได้มากข้ึน 
    ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวเสริมสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ความต้องการของสมาชิกในองค์กรกับเป้าหมายขององค์กร เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ท างานได้ดียิ่งขึ้น และยังใช้ท านายอัตราการเข้าออกของพนักงานอีกด้วย 
 ทฎษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
  การที่บุคลากรขององค์กรจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร และพร้อมที่จะสละเวลาและอุทิศตนให้กับองค์กรได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ได้รับการตอบสนอง
จากองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละคน (ดวงสมร มะโนวรรณ , 
2561) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้  
 1. ทฤษฎี Two-factor ของ เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) จากการสัมภาษณ์พนักงานหลายร้อย
คนถึงเวลาที่พวกเขาได้รับแรงจูงใจอย่างมากในการปฏิบัติงาน และเวลาที่พวกเขาไม่พอใจและไม่มี
แรงจูงในในการท างาน เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) พบว่า ลักษณะของงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่พึง
พอใจ ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับในส่วนของความพึงพอใจ เป็นที่สังเกตได้ว่ามีปัจจัยสองส่วนที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ถาวรีย์ ต่อบุณย์ศุภชัย และ ธนาวุฒิ ประกอบผล, 2559) 
 ปัจจัยส่วนที่สองที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ คือ ความต้องการใน
ระดับสูง รวมทั้งการประสบความส าเร็จ การได้รับการยอมรับ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และ
โอกาสในการพัฒนาและเติบโตในการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ เฮอร์เบอร์ก
(Herzberg) เชื่อว่าเมื่อไม่มีแรงจูงใจ ผู้ปฏิบัติงานจะไม่มีความเป็นกลางต่อการปฏิบัติงาน แต่เมื่อมี
แรงจูงใจ ผู้ปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ Hygiene Factor จะมีส่วน/มี
ผลเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่พึงพอใจ สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมการท างานที่เสียง
ดัง เป็นสาเหตุให้คนไม่พึงพอใจ ซึ่งการแก้ไขสภาพการณ์ดังกล่าวจะน าไม่สู่การจูงใจในระดับสูงและ
น าไปสู่ความพึงพอใจ แรงจูงใจ ยกตัวอย่าง เช่น ความท้าทาย ความรับผิดชอบ และการได้รับการ
ยอมรับ จะต้องมีอยู่ก่อนที่พนักงานจะได้รับการจูงใจ เพ่ือที่จะให้ทุ่มเทท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 
Hygiene Factor เทียบเท่าได้กับระดับความต้องการในขั้นพื้นฐานของ มาสโลว์เป็นปัจจัยปกป้องที่
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ช่วยในการลดความไม่พึงพอใจแต่ไม่ได้น าไปสู่ความพึงพอใจ และโดยตัวของมันเองแล้ว Hygiene 
Factor ไม่ได้จูงใจในแต่ละปัจเจกบุคคลให้มีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแรงจูงใจ เทียบเท่าได้กับ ระดับ
ความต้องการในชั้นสูงของ มาสโลว์ เป็นปัจจัยเนื้อหาสาระของงานที่จูงใจคนให้ปฏิบัติงาน เช่น 
ลักษณะของงานที่ท้าทาย การได้รับการชมเชยในการท างานดีและโอกาสในการเจริญเติบโตในการ
ท างาน เป็นต้น 
 2. ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor เป็นศาสตราจารย์อธิการบดีและ
ผู้เชี ่ยวชาญด้านจิตวิทยา ได้พัฒนาทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ตรงกันข้ามทฤษฎี X 
(Theory X) เป็นปรัชญาการจัดการแบบดั้งเดิม โดยมองว่าพนักงานเกียจคร้านไม่กระตือรือร้น ไม่
ชอบงาน และพยายามหลีกเลี่ยงงาน ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของทฤษฎี X จะใช้การควบคุมอย่างมากกับ
บุคคลและขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาทฤษฎีY เป็นปรัชญาการจัดการโดยมองว่า 
พนักงานมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการท างาน และไม่มีความเบื่อหน่ายใน
การท างาน ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของทฤษฎี Y เชื่อว่าบุคคลสามารถรับผิดชอบและสร้างสรรค์ดังนั้น 
บุคคลไม่ควรจะถูกบังคับหรือควบคุมมากจนเกินไปโดยผู้บริหาร เพื ่อที ่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความเชื่อของ McGregor คือ ทฤษฎี Y จะเป็นการประเมินบุคคลที่เป็นจริงมากกว่า 
(ธันวนี ประกอบของ, 2560) 
 3. ทฤษฎี ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG theory) แบ่งความต้องการของมนุษย์
เป็น 3 ระดับ คือ (ธีรดา หมวดจันทร์, 2559)      
  1. ความต้องการที่จะดารงชีวิต หรือความต้องการที่จะคงอยู่ (Existence: E) เป็น
ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดีเป็นความต้องการปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ความต้องการ
ทางวัตถุเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการท างาน ปัจจัยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
  2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness: R) คือ ความต้องการจะผูกพัน
กับผู้อื่นในการท างาน ต้องการเป็นพวกที่ได้รับการยอมรับ ร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึกระหว่างกัน
ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
  3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth: G) เป็นความต้องการที ่จะ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นการที่คนสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนในการท างาน
อย่างเต็มที่และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพ่ิมขึ้นด้วย 
 อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) เห็นเช่นเดียวกับมาสโลว์ ที่ว่าขอบเขตความต้องการที่ได้รับใน
ระดับต ่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญส าหรับชั้นความต้องการต่อไป อย่างไรก็ดีอัลเดอร์เฟอร์ได้ชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นของหลักใหญ่ในการท้อถอยที่ไม่สมหวัง (Frustration-regressionPrinciple) ซึ่งก็คือ ความ
ล้มเหลวที่จะได้รับความต้องการที่สูงขึ้น อาจจะจุดชนวนให้เกิดความล้า/ความท้อถอยในการที่บรรลุ
ถึงความต้องการตามล าดับขั้นต ่า ยกตัวอย่างเช่น พนักงานซึ่งไม่ประสบความส าเร็จในโอกาสการ
เจริญเติบโต ในหน้าที่การงานส่วนบุคคลอาจน าความต้องการในการได้รับการยอมรับทางสังคมมาใช้



อลงกรณ์  โชติช่วง 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 

917 

ในทางกลับกัน และน ามาใช้ในการหาเงินเข้าตัวเอง ด้วยเหตุนี้แบบ ERG จึงไม่เข้มงวดเท่ากับล าดับชั้น
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) และชี้ให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลอาจเคลื่อนความต้องการลงได้พอ 
ๆ กับเคลื่อนความต้องการขึ้นตามล าดับขั้นของความต้องการ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรลุ
ความต้องการ เป็นต้น  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร   ในการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กร ได้มี
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือปัจจัยที่มีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ง
แต่ละคนก็ได้มองถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรตามมุมมองของตน ซึ่งคล้ายคลึง
กันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ซึ่งไม่มีตัวแบบจ าลองที่สามารถชี้วัด หรือตัดสินว่าอะไรคือตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการก่อตัวของความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรได้อย่างครอบคลุม   
 โชติรส คนรักษา (2558) เห็นว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ การ
เข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน ระยะเวลาที่ท างานในหน่วยงาน อายุ เพศ ต าแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึง
ปัจจัยที่เป็นประสบการณ์การท างาน ดังนี้ 1. การลงทุนของบุคคล คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพ่ีอ
ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงาน 2. ความผูกพันของเพื่อนร่วมงานในที่ท างานเดียวกัน 3. การพัฒนา
ประสบการณ์และความสนใจในการท างาน  ถาวรีย์ ต่อบุณย์ศุภชัย และธนาวุฒิ ประกอบผล 
(2559) ได้เสนอแบบจ าลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 1.ก าหนดความผูกพันต่อองค์กร (Antecedent of Commitment)    
 2. ลักษณะของความผูกพันต่อองค์กร (Commitment)     
 3. ผลที ่ตามมาของความผูกพันต่อองค์กร (Outcomes of Commitment) นอกจากนี้
แบบจ าลองยังได้เสนอถึงองค์ประกอบของปัจจัยที ่ก าหนดการยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ 
เพศ อายุการศึกษา รายได้สถานภาพสมรส ความต้องการประสบความส าเร็จ เป็นต้น 2. ลักษณะงาน 
(Job Characteristics) ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความหลากหลายของงาน โอกาสมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม เป็นต้น 3. ประสบการณ์จากการท างาน (Work Experience) ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มที่มี
ต่อองค์กร ความเชื่อถือต่อองค์กร เป็นต้น   
 สรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้  มีความสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร มีผล
ท าให้บุคคลยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตั้งใจในการปฏิบัติงาน และคงรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์กร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ประสพชัย พสุนนท์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณภาพชีวิต
การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จ ากัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตการท างานและระดับของความผูกพันต่อองค์กร 
และปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพ
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ชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับของความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมี 3 ปัจจัย คือ การ
ท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และความ
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ชนัตพร เหี้ยมหาญ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงาปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ
ของข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2) ศึกษาบรรยากาศองค์การที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3) 
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผลการวิจัยพบว่า  1) เพศ และต าแหน่งงานปัจจุบัน ไม่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันในองค์การในขณะที่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
รายได้ มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) บรรยากาศ
องค์การด้านการสนับสนุน (B = 0.314) มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (B = 0.283) ด้านโครงสร้างของงาน (B = 0.110) และ
ด้านการยอมรับ (B = 0.078) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.889) และ 3) 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน (B = 0.203) มี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม (B = 0.155) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (B = 
0.130) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ในงาน (B = 0.129) ด้านประชาธิปไตยในองค์การ (B = 
0.088) ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง (B = 0.082) ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (B = 0.068) และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (B = 0.065) ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.914)    

ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร : 
กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัครกู้ภัย และเพื่อศึกษาปัจจัยองค์การที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ 
วัฒนาพรรณวผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์กรที ่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร กู้ภัย โดยรวมอยู่ในระดับสูง และคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภั ย 
อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ กาย และด้านจิตใจ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล 
ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพและระยะเวลาการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรั ตนราชกัญญาสิริ
วัฒนา พรรณวดี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ คุณภาพชีว ิตการท างานของเจ้าหน้าที ่อาสาสมัครกู ้ภ ัย มูลนิธ ิมิราเคิล ออฟไลฟ์ใน
ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีน ้าหนัก ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับต ่า (r = 0.27) โดยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างานมี ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
กู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (r = 0.42) รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านความ 
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  ด้านค่าตอบแทนที่เป็น ธรรม
และเพียงพอ ด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ถ ูกลักษณะและปลอดภัย ด้านลักษณะงานการท างานหรือ 
ประชาธิปไตยในการท างาน และล าดับสุดท้ายด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
ตามล าดับ  (r = 0.38, r = 0.33, r = 0.26 , r = 0.25 , r = 0.23, r = 0.17, r = 0.15)  
 ธันวนี ประกอบของ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพัน ต่อ
องค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งด้านงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดภาพรวมเก่ียวกับเรื่อง ความผูกพัน ต่อ
องค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ ที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป และความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เพศอายุระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

แสงเดือน รักษาใจ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยม ีว ัตถ ุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ผลการวิจัยพบว่าา พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 
–30 ปี มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 1 ปี – 4 ปี และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีความพึง
พอใจต่อปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ มีความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อ



ปัจจัยเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพันที่มีตอ่องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 
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องค์การ ในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานทั้ง3 
ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมีอิสระในการท างาน ประกอบด้วย พนักงานที่ มีโอกาสก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการท างานในหน้าที่ของตนเองต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา  และสามารถใช้
ว ิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาที ่เก ิดขึ ้นได้ 2. ด้านการมีส ่วนรวมในการท างาน 
ประกอบด้วยพนักงานจะท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท ามีความจ าเป็นต้องติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ อยู่เสมอ และมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น 3. 
ด้านความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า ประกอบด้วย หน่วยงานมีการสนับสนุนพนักงานในการได้รับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีความรู้สึกต่อโอกาสก้าวหน้าจากการท างานและ มีโอกาสที่ได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงใน
การท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
4.วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล       
  

          ตัวแปรต้น  
ปัจจัยส่วนบุคคล                                      
-เพศ                     -อายุ                            
-สถานภาพ              -ระดับการศึกษา            
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   -ระยะเวลาในการท างาน   ตัวแปรตาม 

ความผูกพันธ์ที่มีต่อองค์กร 
-ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร 
-ความเต็มใจที่จะปฎิบัตืงานเพ่ือองค์กร 
-ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์กร 

 

ตัวแปรต้น 
ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน          -
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม                  
-ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน            
-ด้านพัฒนาศักยภาพของพนักงาน                        
-ด้านความก้าวหน้าและความมั่งคงในอาชีพ          
-ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน                     
-ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร                                                                  
-ด้านความสมดุบชองชีวิตการท างาน                     
-ด้านความภูมิใจในองค์กร 

ภาพแสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 
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 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพื ่อรวบรวมข้อมูลและเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) ซึ่งผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียง       
 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
สาขาวิภาวดี  จ านวน 539 คน (บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) , 
2564) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานสายงานตัวแทน ในบริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี โดยค านวณจากสูตร Yamane (1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05   ดังนั้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ท าวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 250  ราย เพื่อท าให้การวิจัยมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ    
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ คือ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale 
ประกอบด้วย 8 ด้าน จ านวน 32 ข้อ ประกอบด้วย  ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์กร  ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์กร   

ส่วนที่ 3 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบด้วย 
3 ด้าน จ านวน 12 ข้อ ความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรและการแปลผลค่าคะแนน
โดยถือตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรอันตรภาคชั้น 
  



ปัจจัยเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพันที่มีตอ่องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 

 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรงุเทพมหานคร 
 

922 

5.อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล     
  ในการศึกษา ผู้วิจัยได้น าข้อมูลตัวอย่างที ่ได้เก็บรวบรวมมาจ านวน 250 ชุด มาท าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ดังต่อไปนี้
  
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 78 31.2 

หญิง 172 68.8 

รวม 250 100.0 
อายุ 20-29 ปี 50 20.0 

30-39 ปี 74 39.6 
40-49 ปี 103 41.2 

50 ปีขึ้นไป 23 9.2 

รวม 250 100.0 
สถานภาพ โสด 147 58.8 

สมรส 95 38.0 

หย่าร้าง 5 2.0 
หม้าย(คู่สมรสเสียชีวิต) 3 1.2 

รวม 250 100.0 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 10 4.0 
อนุปริญญา / ปวส. 11 4.4 

ปริญญาตรี 179 71.6 
ปริญญาโท 50 20.0 

รวม 250 100.0 

ราย ได ้ เ ฉล ี ่ ย ต่ อ
เดือน 

น้อยกว่า 15,000 บาท 37 14.8 
15,001 – 25,000 บาท 49 19.6 

25,001-35,000 บาท 63 25.2 

35,001 -45,000 บาท  51 20.4 
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ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(ต่อ) 

มากว่า 45,001 บาทขึ้
ไป 

50 20.0 

รวม 250 100.0 

ร ะยะ เ วลา ในการ
ท างาน 

น้อยกว่า 1 ปี 93 37.2 

2-5 ปี 74 29.6 
6-9 ปี 43 17.2 

10-14 ปี 36 14.4 

มากกว่า 14 ปีขึ้นไป 4 1.6 
รวม 250 100.0 

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ต่างกัน ส่งผลกับความผูกพันที่มีต่อองศ์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทน  ด้านเพศที่ต่างกัน  ด้านอายุที่ต่างกัน ด้านสถานภาพที่ต่างกัน ด้านระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ด้านระยะเวลาในการท างานที่ต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองศ์กร ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 ตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านต่างๆมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความเชื่อมั่น
และยอมรับ 

เป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 

ด้านความเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงาน

เพ่ือองค์กร 

ด้านความต้องการที่
จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์กร 

ความผูกพันต่อ
องค์กรรวม 

 

ด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนที่
ยุติธรรม   

r .701* สูง .638* ปานกลาง .585* ปานกลาง .689* ปาน
กลาง 

Sig. .000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยใน
การท างาน 

r .619* ปานกลาง .620* ปานกลาง .491* ต า่ .619* ปาน
กลาง 

Sig. .000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

r .833* สูง .750* สูง .665* ปานกลาง .804* สูง 
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คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความเชื่อมั่น
และยอมรับ 

เป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 

ด้านความเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงาน

เพ่ือองค์กร 

ด้านความต้องการที่
จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์กร 

ความผูกพันต่อ
องค์กรรวม 

 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของ
พนักงาน   

Sig. .000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้าน
ความก้าวหน้า
และความมั่นคง
ในอาชีพ    

r .764* สูง .717* สูง .767* สูง .804* สูง 
Sig. .000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 

ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน 

r .597* ปานกลาง .607* ปานกลาง .539* ปานกลาง .624* ปาน
กลาง 

Sig. .000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

.000 ทิศทาง
เดียวกัน 

ด้านความเสมอ
ภาคและความ
ยุติธรรมใน
องค์กร   

r .751* สูง .619* ปานกลาง .658* ปานกลาง .725* สูง 
Sig. .000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 

ด้านความสมดุล
ของชีวิตการ
ท างาน 

r .761* สูง .690* ปานกลาง .648* ปานกลาง .751* สูง 
Sig. .000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 

ด้านความภูมิใจ
ในองค์กร 

r .874* สูง .789* สูง .771* สูง .870* สูง 
Sig. .000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 
.000 ทิศทาง

เดียวกัน 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านต่างๆมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันที่มีต่อองศ์กรของพนักงานสายงานตัวแทน      
 ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ   ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร  ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน 
และ ด้านความภูมิใจในองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองศ์กรของพนักงานสายงานตัวแทน
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ในภาพรวมและด้านต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05โดยความสัมพันธ์ที่สูงที่สุดในแต่ละด้าน 
ได้แก่ 
 1.ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความ
เสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์กร 
มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองศ์กรของพนักงานสายงานตัวแทนด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ 
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน 
 2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองศ์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทนด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน  
 3.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองศ์กรของพนักงาน
สายงานตัวแทนด้านรวม อยู่ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 4.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองศ์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทนด้านรวม อยู่ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน 
 ความผูกพันต่อองค์กร        
 ในด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรในแต่ละข้อย่อย  
มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ  ยกเว้นข้อ เมื่อทราบว่าอาจจะไม่สามารถน าส่งผลงานได้
ทันตามที่บริษัทก าหนดเวลาไว้   ท่านยินดีจะสละเวลาท าการน าส่งผลงานให้ส าเร็จ มีระดับความ
ผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมแต่ละด้าน ความผูกพันที่มีต่อองค์กรรวม มีระดับความ
ผูกพันอยู่ในระดับมากทุกด้านเหมือนกัน    
 1.ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ในหัวข้อ ท่านมีความรู้สึก
ภูมิใจที่มีคนชมเชยบริษัทที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด    
 2.ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ในหัวข้อ เมื่อทราบว่าอาจจะไม่สามารถน าส่ง
ผลงานได้ทันตามที่บริษัทก าหนดเวลาไว้   ท่านยินดีจะสละเวลาท าการน าส่งผลงานให้ส าเร็จ มีระดับ
ความผูกพันสูงที่สุด   
 3.ด้านความต้องการที ่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรในหัวข้อ เมื่อบริษัทได้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่านจะปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ และ ท่านมีความสุขกับการ
ท างานในบริษัทนี้เป็นอย่างมาก มีระดับความผูกพันสูงที่สุดเท่ากัน 
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6.สรุปผลการศึกษา / วิจัย 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล         
   6.1.1 ตัวแทนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งตรงกับภาพรวมในอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิต เพราะตัวแทนผู้หญิงส่วนใหญ่มีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าและมีความรับผิดชอบสูง  

 6.1.2 ตัวแทนส่วนใหญ่มีช่วง อายุ 40 - 49 ปี เนื่องจากในอาชีพตัวแทนจะเป็น
อาชีพที่มีอัตราการเข้าออกมาก ในช่วงอายุงานไม่เกิน 1-2 ปี แต่ถ้าตัวแทนมีอายุงานมากขึ้น ส่วนใหญ่
จะอยู่ในอาชีพได้นาน เนื่องจากจะมีรายได้จากเบี้ยประกันปีต่ออายุที่ลูกค้าช าระเบี้ยเข้ามา และ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 6.1.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด เพราะทางบริษัทฯ มีนโยบายรับสมัครคนรุ่นใหม่
เข้ามาเป็นตัวแทนมากข้ึน ส่วนมากอายุไม่เกิน 30 ดังนั้นจึงมีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก  

 6.1.4 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพราะในปัจจุบันตัวแทนขาย
ประกันชีวิตสามารถขายประกันชีวิตควบการลงทุนได้ โดยต้องมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือ
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง  

 6.1.5 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 25,001 - 35,000 บาท เป็นช่วง
รายได้ระดับกลางของตัวแทน ซึ่งในบริษัทฯ มีตัวแทนระดับกลางเป็นจ านวนมาก 

 6.1.6 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 1 ปี เพราะทางบริษัทฯ มี
นโยบายรับตัวแทนขายประกันชีวิตจ านวนมก เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับบริษัท 
            6.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน    
   6.2.1 ด้านรายได ้และค่าตอบแทนที ่ย ุต ิธรรม ในหัวข ้อ รายได ้และ
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่น าส่งบริษัท มี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด แสดงว่าพนักงานสายงานตัวแทนมีความพอใจกับโครงสร้างรายได้การขาย
ประกันชีวิตของบริษัทฯ 
  6.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ในหัวข้อ สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างานมีความปลอดภัยส าหรับการท างาน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ทางส านักงานของบริษัทฯ ได้
น าเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมะสม 
  6.2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในหัวข้อ ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และรู้สึกท้าทายในการท างาน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ตัวแทนย่อมรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองและ
ผู้อื่นเพราะตัวแทนเป็นผู้แนะน า ให้ความรู้ และชักชวนให้ลูกค้าได้มีหลักประกันที่ส าคัญในด้านต่างๆ 
และรู้สึกท้าทายในการท างานซึ่งตรงกับลักษณะงานขาย ที่ต้องท ายอดขาย เพื่อให้ได้รายได้ตามที่
ต้องการ  
  6.2.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ในหัวข้อ ภายในบริษัทมีการเปิด
โอกาสให้มีการน าส่งผลงานเพ่ือใช้ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งอยู่เสมอ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 



อลงกรณ์  โชติช่วง 
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เพราะความก้าวหน้าแสดงถึงคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ตามความหมายของ ณิศาภัทร ม่วงค า 
(2559)  
  6.2.5ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ในหัวข้อท่านได้รับความร่วมมือในการ
ท างานจากเพื่อนร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ตัวแทนขายประกันส่วนมากจะถูกชักชวนเข้า
มาโดยตัวแทน หรือผู้บริหาร และมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ท า
ให้มีการช่วยเหลือการท างานซึ่งกันและกัน 
  6.2.6 ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ในหัวข้อ ท่านมีอิสระในการ
ท างานตามและกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด เพราะตัวแทนขายประกัน
ชีวิตเป็นอาชีพอิสระ วิธีการท างาน เวลาการท างาน สามารถท าตามที่ ต ้องการ แต่ต้องอยู ่ใน
กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท 
    6.2.7 ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ในหัวข้อ ท่านสามารถจัดสรรเวลาท างาน
และเวลาว่างของตนเองส าหรับครอบครัว มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด เพราะตัวแทนขายประกันชีวิต
เป็นอาชีพอิสระ สามารถจัดสรรเวลาได้ตามต้องการ 
    6.2.8 ความภูมิใจในองค์กร ในหัวข้อ ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร 
โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ความซื่อสัตย์ต่อบริษัทเป็น
จรรยาบรรณท่ีส าคัญของตัวแทน 
            6.3.ผลการวิเคราะห์ความผูกพันที่มีต่อองค์กร      
    ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  มีความผูกพันต่อองค์กร
ระดับสูงที่สุด เพราะตัวแทนมีความสุขกับการท างานในบริษัทนี้เป็นอย่างมาก พร้อมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเต็มที่    รองลงมาเป็นความผูกพันที่มีต่อองค์กรในด้านความเต็มใจที ่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร มีความผูกพันต่อองค์กรระดับสูง เพราะเป็นส่วนที่ส่งผลกับรายได้ของตัวแทน  
และด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธันวนี ประกอบของ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพัน 
ต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้าน
ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่อง ความผูกพัน ต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป       
 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
       สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล  ที่ต่างกัน ส่งผลกับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทน 
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       พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านระยะเวลาในการท างาน ที่ต่างกัน ส่งผลกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร
ของพนักงานสายงานตัวแทน ไม่แตกต่างกัน  
       เนื่องจากสายงานตัวแทนเป็นอาชีพอิสระและเป็นงานขายแบบประกัน บุคคลที่เข้ามา
ท างานอาชีพนี้ย่อมมีความหลากหลาย และส่วนมากจะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนี้อยู่แล้ว  รวมทั้งเมื่อ
ได้รับการอบรมความรู้จากบริษัทฯ เมื่อสายงานตัวแทนได้พบกับวิทยากรหรือผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพที่มาถ่ายทอดความรู้ ส่งผลกับความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับที่สูงทุกคน 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันก็ท าให้ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน  
                สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่มี
ต่อองค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน 
                พบว่าด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  ด้านความก้าวหน้าและความมั ่นคงในอาชีพ   ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร  ด้านความสมดุลของ
ชีวิตการท างาน และ ด้านความภูมิใจในองค์กร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
พนักงานสายงานตัวแทนในภาพรวมทั้งด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์กร 
       เนื่องจากเมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน มีรายได้ผลตอบแทนที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการท างาน และบริษัทฯ มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ที่เหมาะสม มีการเลื่อนต าแหน่งตาม
กฎเกณฑ์และผลงานที่น าส่ง พนักงานรู้สึกมั่นคงในอาชีพ ทั้งมีการช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
และหากบรรยากาศในการท างานที่ดีย่อมเกิดความรู้สึกอยากท างาน  สามารถจัดเวลาการท างานได้
ด้วยตนเองเพ่ือให้สมดุลกับชีวิตที่ต้องการ และมีความภูมิใจในองค์กร ส่วนต่างๆ เหล่านี้ล้วนท าให้เกิด
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรที่ดียิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาของผู้วิจัยครั้งนี้ ท าการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานสายงาน
ตัวแทนบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี  เท่านั้น หาก
ผู้วิจัยมีโอกาสและมีงบประมาณในการวิจัยครั้งต่อไป จะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้มีขอบเขตกว้างข้ึน 
ครอบคลุมกับสายงานตัวแทนทั้งบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) เพื่อให้
ได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ของพนักงานสายงานตัวแทนให้ครบทุกสาขาด้วย 
 2. เนื่องจากสายงานตัวแทนเป็นอาชีพที่มีไม่ต้องนั่งท างานที่บริษัทก็ได้ ท าให้สายงานตัวแทน
บางคนไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท จึงควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยหรือแรงจูงใจที่ท าให้สายงาน
ตัวแทนอยากเข้าร่วมท ากิจกรรมของบริษัทเพ่ือให้มีความผูกพันกับองค์กรมากข้ึน 
 3.ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่สายงานตัวแทนให้ความส าคัญที่สุด ส่งผลกับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรและไม่เปลี่ยนไปอยู่กับบริษัทคู่แข่ง 
 4.ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มมุมมองในด้านการขาย ด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้มีความ
ครอบคลุม และควรจะท าการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
  
  



ปัจจัยเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพันที่มีตอ่องค์กรของพนักงานสายงานตัวแทน กรณีศึกษา: บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 
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การศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรการบินไทย 

 
 
 
 
 

อัชพล สุวรรณประสพ* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety 
culture และ ระดับการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัย Safety performance  ของพนักงานสาย
ปฏิบัติการณ์  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมความปลอดภัยกับการด าเนินงานเพื่อความ
ปลอดภัย ของพนักงานสายปฏิบัติการณ์ 3)เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมความปลอดภัยที่มีผลต่อ
การด าเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานสายปฏิบัติการณ์  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยท าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานในสายปฏิบัติการณ์จ านวน 400 คน 
จากประชากร 9,875 คน ตามสูตรการค านวนของ Yamane แต่ข้อมูลที่เก็บจริงได้สูงถึง 2,450 คน 
ค่า respond rate สูงกว่าที่วางแผนไว้ถึง 540 % สาเหตุเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดบัสูง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติโดยหา ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ใช้การทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติการทดสอบแบบ Linear Correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ น าค่าที่ได้ไปท าการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยSafety Culture(Meng-Yuan 
Liao, 2015)(Ashford, 2020)ทั้ง5ตัวแปรมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ การด าเนินงานเพื่อความ
ปลอดภัยSafety Performance ของพนักงานสายปฏิบัติการณ์   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Prof 
James Reason ผู ้ที ่ค ้นคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับHuman factor & Swiss cheese model ว่ามนุษย์มี
ข้อจ ากัดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดีจะส่งผลให้ ผลของการด าเนินการรวมถึง
สถิติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดี  
ค าส าคัญ :  วัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture , การด าเนินการเพื่อความปลอดภัย  
Safety Performance 
_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
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A study of Safety Culture in Thai Airways Organization 

 
 
 
 

Archpol Suwanprasop* 

Abstract  
 The objectives of this study were 1) to study the level of safety culture and 
level of safety performance of operating staff; 2) to study the relationship of safety 
culture and safety Performance of the operations staff 3) to study the influence of 
safety culture 
affecting safety Performance of operating staff 
 The sample group that the researcher used in this research was 400 employees 
in the line of operations according to Yamane’s calculation formula, but the actual 
data collected was as high as 2450 people. The response rate was 540% higher than 
planned, due to the support of senior management. By using a questionnaire as a tool 
used to collect data The obtained results were statistically analysis by finding the 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Using Linear Correlation Statistic 
Hypothesis Testing to find correlations. The values were used for multiple regression 
analysis with statistical significant at the .05 level. 
 The hypothesis testing results showed that Safety Culture (Ashford, 2020) is 
related and affects Safety Performance of Operations staff This is in line with research 
by Prof: James Reason, who invented the theory of the human factor & Swiss cheese 
model that humans have limitations and fostering a healthy safety culture will result 
of the operation as well as the safety statistics were at a good level. 
Keywords:  Safety Culture , Safety Performance 
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1.บทน า 
 ในองค์กรที่ด าเนินงานธุรกิจการสายบิน สิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงมากกว่า
การให้บริการที่ดีและตรงต่อเวลาก็คือ มาตราฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการณ์จะต้องให้ความส าคัญว่าจะต้องรักษาสถิติและผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับความปลอดภัยที่ดีและยอมรับได้ 
 จากผลการศึกษา ข้อมูลทางสถิติของอุบัติเหตุทางอากาศ โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ IATA(IATA, 2021) พบว่า สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์สูงถึง 80%  วงการการบิน
ทั่วโลกจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าท าอย่างไรสาเหตุจาก human factor(Reason, 2007) จะลดลงได้ มี
นักวิจัยชาวอังกฤษท่านหนึ่งชื่อว่า Prof: James Reason ซึ่งท่านได้สนใจศึกษา พฤติกรรมของมนุษย์ ใน
การท างานว่า มนุษย์มีข้อจ ากัด limitation ในหลายๆด้าน เช่น ความเหนื่อยล้า 934atigue อารมณ์ ท า
ให้มีผลต่อการปฏิบัติงาน แต่สิ่งหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์มีแนวทางการท างานที่เป็นระบบ และมีแนวทาง
เดียวกันได้คือ การออกแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture ให้พนักงานซึมซับเข้าใจ และมี
แนวทางการท างานที่ระลึกว่าจะต้องเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นส าคัญ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา ทฤษฎีและแนวทางของ Prof: James Reason โดยที่ James Reason ได้แบ่ง วัฒนธรรมความ
ปลอดภ ัยเป ็นต ั วแปร ย ่อยท ี ่ ท  าการศ ึกษาค ื อ  Just culture,Reporting culture,Informed 
culture,Learning culture , Flexible culture จะส่งผลต่อการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย  
 องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO(ICAO, 2018) ได้ออกข้อแนะน าที่เป็น Standard 
and Recommend practice ให้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลสายการบินของแต่ละประเทศ น าไปเป็น
ต้นแบบในการปฏิบัติด้านความปลอดภัย  ในส่วนของประเทศไทยคือ ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย CAAT(CAAT, 2020)  ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและด าเนินงานด้านความปลอดภัยให้
เป็นไปตาม SMS  Safety Management system ซึ ่งมี 4 เสาหลัก คือ  Safety Policy , Safety 
Risk management , Safety Assurance และ Safety Promotion  โดยที่จะเฝ้าติดตามก ากับดูแล
โดยให้สายการบินรายงานเหตุการ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรวมถึงสถิติต่างๆให้ทราบเร็วที่สุด และจะมี
การ Audit ประจ าปีในเรื่องของความปลอดภัย SMS ท าให้สายการบินต้องตื่นตัวและพร้อมในการรับ
ตรวจอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยที่ดีกับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ สร้างมาตราฐานที่เป็น 
International standard ได้อย่างดี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety culture และ ระดับการด าเนินงาน
เพ่ือความปลอดภัย Safety performance   ของพนักงานสายปฏิบัติการณ์   
 2.2 เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมความปลอดภัยกับการด าเนินงานเพื ่อความ
ปลอดภัย ของพนักงานสายปฏิบัติการณ์  
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 2.3เพื ่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมความปลอดภัยที ่มีผลต่อการด าเนินงานเพื ่อความ
ปลอดภัยของพนักงานสายปฏิบัติการณ์ 

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.. ผลการวิจัยสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ทิศทางในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในส่วนที่ผลการทดสอบค่าทางสถิติที่ออกมา มีค่าเฉลี่ยน้อย 
 2. สามารถน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัย
ให้กับพนักงานในสายปฏิบัติการณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยในองค์กร 
 3. ผู ้ที ่สนใจในการศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยที ่ส่งผลต่อการด าเนินงานเพื ่อความ
ปลอดภัย สามารถน าข้อมูลและผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและการท าวิจัย
ในองค์กรสายการบินอื่น  
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 4.1 ทฤษฎี James Reason 

Professor J. Reason (Reason, 2007) แห่งมหาวิทยาลัย Manchester ได้ให้ค าจ ากัดความของ
กิจกรรมการด าเนินงานด้านนิรภัยการบิน” คือการลดปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสอุบัติเหตุโดยการ ปิด หน้าต่างแห่ง
อุบัติเหตุ(Windows of Opportunity) จึงได้เสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกัน อุบัติเหตุโดยกล่าวถึง 
Organization Accident จะแบ่งออกเป็น Latent Failure และ Active Failure Latent Failure เป็นระยะ
ฟักตัวของอุบัติเหตุ ซึ่งสะสมไปเรื่อย ๆ จนกระทังมีเชื้อ ปะทุ หรือ มีตัวกระตุ้นที่เรียกว่า Active Failure จึง
เกิดอุบัติเหตุ การป้องกนอุบัติเหตุจึงต้องตัดขั้นตอนของระยะการฟักตัว Active Failure ซึ่งเป็นความผิดพลาด
ทีเ่กิดข้ึนเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น 

JAMES REASON อธิบายว่าการสอบสวนอุบัติเหตุในอดีต มักจะเพ่งเล็งไปที่ผู้กระท า(ปลายเหตุ) คือ
อันตรายที่มองเห็นได้หรือการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Active Condition) โดยไม่ได้ พิจารณาถึง สภาพอันตราย
ซ่อนเร้น (Latent Condition) แต่อยางใด เป็นผลให้การก าหนดมาตรการ ป้องกนไม่เพียงพอ หรือการป้องกน
ล้มเหลว ความสัมพันธ์ของอันตรายที่มองเห็นได้อันตรายซ่อนเร้นสามารถจ าแนกตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
 4.1.1อิทธิพลจากการจัดรูปแบบองค์กร (Organization Influences) นโยบายการท างาน , การ 
ตัดสินใจ, การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง  
 4.1.2การก ากับดูแลที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Supervision) ความไม่เพียงในการบังคับบัญชา และ
ก ากับดูแล 
 4.1.3สภาพเงื่อนไขก่อนเกิด การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Preconditions for Unsafe Acts) สภาพ 
ร่างกายจิตใจที่ไม่ปกติ หรือความไม่พร้อม ความไม่ร่วมมือ  
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 4.1.4การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) เป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ปฏิบัติที่เป็น ให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้น 
 4.2 ทฤษฎี : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System: SMS)(ICAO, 
2018)หมายถึง กระบวนการเชิงระบบในการจัดการด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร การ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร
นั้น 
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนั่นเอง  
(SMS Framework - Four pillars) ได้แก่                   
 4.2.1 นโยบายความปลอดภัยและวัตถุประสงค์ (Safety Policy and 
Objectives)                            
 4.2.1.1 ความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบ (Management commitment & 
responsibility)                               
 4.2.1.2 ภาระรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Safety accountabilities)                              
 4.2.1.3 บุคลากรด้านความปลอดภัย (Appointment of key safety person 
personnel)                              
 4.2.1.4 แผนโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน (Coordination of ERP)                             
 4.2.1.5 ระบบเอกสารด้านการจัดการความปลอดภัย (SMS Documentation) 
 4.2.2 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk 
Management)                              
  4.2.2.1 การชี้บ่งอันตราย (Hazard identification) เพ่ือค้นหาและจ าแนกลักษณะ ขั้นตอน สาเหตุ 
และองค์ประกอบของสภาวะที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ มีการเผยแพร่ผลการ
วิเคราะห์ภาวะอันตรายนั้นอย่างเป็นระบบ                               
 4.2.2.2 การประเมินและควบคุมความเสี่ยง (Safety risk assessment & mitigation) เป็นการน า
ข้อมูลมาประเมินความเสี่ยง (Safety Risk Assessment) วา่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ หากอยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ก็จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น 
(Mitigation) ต่อไป 
  4.2.3 การประกันด้านความปลอดภัย (Safety Assurance) เป็นการสร้างระบบเพ่ือน ามาใช้ควบคุม
ความเสี่ยงและมีความมั่นใจว่าระบบมีความต่อเนื่องที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ประกอบด้วย                              
 4.2.3.1 ติดตามและประเมินความปลอดภัย (Safety Performance Monitoring and 
Measurement)                              
 4.2.3.2 บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)                               
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 4.2.3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement and audit) 
 4.2.4 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย (Safety promotion) การส่งเสริมด้านความปลอดภัยจะรวม
ไปถึงการฝึกอบรมที่จ าเป็นด้านความปลอดภัย การสื่อสารด้านความปลอดภัยและการ สร้างวัฒนธรรมเชิงบวก
ด้านความปลอดภัยกับพนักงานทุกระดับ                               
 4.2.4.1 การฝึกอบรมและการให้การศึกษาเรียนรู้ (Training and 
education)                               
 4.2.4.2 การสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety communication) 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลให้ทุกสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการบินจัดท าและน าไปปฏิบัติด้านระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) คือ ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับและ
ก ากับดูแลโดยภาพรวมของ SMS ของผู ้ให้บริการ (Service Provider) เช่น สายการบิน สนามบิน ศูนย์
ฝึกอบรมการบิน ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน หอบังคับการบิน บริษัทผู้ออกแบบและผลิตอากาศยาน เป็นต้น 
ดังนั้น ทุกสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องด้านการบิน ต้องมี SMS ที่ถูกรับรองโดย CAAT จึงจะสามารถได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการได้ ตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO : The 
International Civil Aviation Organization) Document 9859 และสอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพล
เรือนแห่งชาติ (State Safety Program) 
 4.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 Safety Culture(canso, 2013) เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture) ขององค์กร ซึ่งไม่
แตกต่างจากวัฒนธรรมย่อย อื่น ๆขององค์กร อาทิเช่น วัฒนธรรมย่อยด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
การตลาด ฯลฯ ซึ่งในเรื่องของความปลอดภัย (Safety) ใน อุตสาหกรรมผลิต (สินค้าและบริการ) มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากความปลอดภัย (Safety) ถือว่า
เป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินงานอย่างไรก็ตาม องค์กรทุกองค์กรต่างมีวัฒนธรรมเรื่องความ
ปลอดภัย เพียงแต่องค์กรนั้นมีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
 Just culture (Boysen, 2013)บรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งผู้คนได้รับการส่งเสริม 
(หรือมีการให้รางวัล) ในการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีเส้นแบ่งที่ชัดเจน 
ระหว่างพฤติกรรมที่ยอมรับได้ และพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ 
 Reporting culture(Guldenmund, 2000) บรรยากาศในองค ์กร ที ่ผ ู ้คนพร้อมท ี ่จะ
รายงานความผิดพลาด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุต่างๆ 
 Informed culture (Bronwyn Evans, 2007)ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติในระบบ มีความรู้
ทันสมัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลากร การ จัดการเชิงเทคนิค และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของระบบโดยรวม 
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 Learning culture(Meri Duryan, 2020) องค์กรต้องมีความเต็มใจและมีความสามารถใน
การหาข้อสรุปที่ถูกต้องจาก ระบบข้อมูลว่าด้วยความปลอดภัย เพ่ือน าไปสู่เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 
 Flexible culture(Barbara A.W. Eversole1, 2012)องค์กรสามารถปรับตัว เมื่อเผชิญกับ
สภาวะแรงกดดันสูงหรือสภาวะที่มีอันตราย ด้วยการเปลี่ยนจากการท างานแบบมีล าดับขั้นบังคับ
บัญชา มาเป็นการท างาน แบบแนวราบมากข้ึน ลดขั้นตอนการปฏิบัติตามสายบังคับบัญชาลง 
 Safety Performance(Vedant Singh, 2019) การตรวจประ เม ิ นประส ิ ทธ ิ ผ ลก าร
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุจากงานที่มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้
เกิดการ บาดเจ็บรุนแรงหรือถึงข้ันเสียชีวิต 
 4.4 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ คือการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ว่าจะมี
ความสัมพันธ ์และมีอ ิทธ ิพลต่อต ัวแปรตามคือ การด าเน ินงานเพ ื ่อความปลอดภ ัย Safety 
Performance หรือไม ่
 สมมติฐานข้อที่ 1  just culture   ส่งผลต่อ Safety Performance  
 สมมติฐานข้อที่ 2  Reporting Culture  ส่งผลต่อ Safety Performance 
 สมมติฐานข้อที่ 3 Informed culture  ส่งผลต่อ Safety Performance 
 สมมติฐานข้อที่ 4 Learning culture  ส่งผลต่อ Safety Performance 
 สมมติฐานข้อที่ 5 Flexible culture  ส่งผลต่อ Safety Performance 
 

5. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 5.1ขอบเขตการวิจัย 
  5.1.1ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
พนักงานสายปฏิบัติการณ์ว่ามีผลต่อการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัย โดยจ าแนกตามคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  5.1.2ขอบเขตด้านประชากรการวิจัย ประชากรในพนักงานสายปฏิบัติการณ์ 9,875 คน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน ตามทฤษฎี taro Yamane  
  5.1.3ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย พื้นที่การศึกษาของวิจัยนี้คือ อาคารศูนย์ปฏิบัติการณ์การบิน
ไทย 
  5.1.4ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย การเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่าง เดือนกรกฎาคม2564ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2564 
 5.2 ประเภทของงานวิจัย งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยใช้ว ิธ ีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research ) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม              
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(Questionnaire)  ปลายปิด ( Close-ended Questionnaire ) โดยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตัวเอง  
 5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากรในการวิจัยคือ พนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ที่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการณ์การบินไทยมีจ านวน 9,875 คน  การหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการของ Taro Yamane(1973) เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยดูจาก
ตารางที ่ค านวนไว้ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง 400 คน และใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบแบบ  Multistage 
Sampling โดย เร ิ ่มจาก จ  านวนพนักงาน 9,875 คน มาท าการส ุ ่มแบบ Stratified random 
sampling   ตามสัดส่วน   จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย Sample Random Sampling  
 5.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ( Questionnaire) ซึ่ง
ได้ท าการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมความปลอดภัย และ การ
ด าเนินการเพื่อความปลอดภัย 
หลังจากที่ได้แบบสอบถามแล้วก็น าเข้าขั้นตอนการตรวจสอบ Validity โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ท า
การตรวจสอบผลที่ได้ของข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.0 ซึ่งมากกว่า 0.5 จึงถือว่าได้มาตราฐาน 
ขั้นตอนต่อมาคือ การตรวจสอบ Reliability ของแบบสอบถามที่เป็นลักษณะ Likert Scale (ซึ่งเป็นที่
นิยมในเรื่อง Sensitivity)โดยท าการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 30คน โดยให้ทดลองท า
แบบสอบถาม แล้วน ามาเข้าโปรแกรมการค านวณ ( SPSS ) หาค่า Cronbach’s Alpha ซึ่งค่าที่ได้จาก
การค านวณ = 0.878 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.7 จึงสามารถที่จะเริ่มท าการออกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างได้ท าต่อไป 
 5.5วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล  การเก็บข้อมูลของการวิจัย เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กรการบินไทย ซึ ่งผู ้ว ิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary data) ออกแบบสอบถาม Electronic Google Form โดยส่งผ่านทาง อีเมล์และ QR Code  
ความสะดวกของวิธีนี้คือ หลังจากที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าเสร็จแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งมาเก็บโดย
อัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อที่จะน าไปใช้เครื่องมือในทางสถติิ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป    
 5.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เมื ่อผู้ วิจัยได้รับข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการจึงด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 5.6.1 ข้อมูลด้านสถานภาพ(ด้านประชากรศาสตร์) ของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
 5.6.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลโดยทั่วไป
ของกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD)  
  การแปลค่าเฉลี่ย (Mean : X ) ใช้เกณฑ์ ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ ดังนี้ 
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 4.51 - 5.00 หมายความว่า ปฏิบัติตามบทบาทมากที่สุด  
3.51 - 4.50 หมายความว่า ปฏิบัติตามบทบาทมาก  
2.51 - 3.50 หมายความว่า ปฏิบัติตามบทบาทปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายความว่า ปฏิบัติตามบทบาทน้อย  
1.00 - 1.50 หมายความว่า ปฏิบัติตามบทบาทน้อยที่สุด  
5.6.3 สถ ิตเช ิงอนุมาน ( inference statistics) เพ ื ่อใช ้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้สถ ิติ  

Correlation และการวิเคราะห์ถดถดยพหุคูณ (multiple regression ) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และการมี
ผลต่อของตัวแปรอิสระ คือ วัฒนธรรมความปลอดภัย Safety culture ทั้ง5 ตัว (just culture , learning 
culture , report culture , inform culture , flexible culture ) ที ่ม ีผลต่อ การด าเน ินงานเพื ่อความ
ปลอดภัย Safety Performance 
 - การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ Correlation 
 - การพยากรณ์หาตัวแปรต้นมี่มีผลต่อตัวแปรตามด้วยสถิติ Multiple Regression 
 
 5.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย    

 

          ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม            

 
 
อ้างอิงจาก:  ทฤษฎี James Reason 
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6. ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 2,450 
คน จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยแสดงข้อมูลรูปแบบจ านวน ร้อยละ เป็นดังนี้    
เพศ  เพศชายมี  จ านวน 1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 45 % 
  เพศหญิงม ี  จ านวน 1,344 คน   คิดเป็นร้อยละ 55 % 
อายุ  มีอายุต ่ากว่า 29 ปี จ านวน 187   คน   คิดเป็นร้อยละ 7.6 %  
  มีอายุ 30-39 ปี  จ านวน 583   คน   คิดเป็นร้อยละ 23.8 % 
  มีอายุ 40-49 ปี  จ านวน 1,032คน   คิดเป็นร้อยละ 42.2 % 
  มีอายุมากกว่า50ปี จ านวน 648   คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 % 
การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.9 % 
  ปริญญาตรี  จ านวน 1,904คน  คิดเป็นร้อยละ 77.7 % 
  ปริญญาโท  จ านวน 442 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.1% 
  ปริญญาเอก  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.3 % 
อายุการท างาน น้อยกว่า 10 ปี  จ านวน 376 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.3 % 
  ท างาน 10-20 ปี  จ านวน 972 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.7 % 
  ท างาน 20-30 ปี  จ านวน 877 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.8 % 
  มากกว่า 30 ปี  จ านวน 225 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.2 % 
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย จากผู้ตอบแบบสอบถาม (แบบ 
Likert Scale) ทั้ง 5 ตัวแปรอิสระโดยแสดงการวิเคราะห์ในรูปแบบค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 
6.2.1จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ Just culture โดยรวมใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านพร้อมท่ี

จะส่งรายงานด้านความปลอดภัย โดย ไม่คาดหวังรางวัล หรือ สิ่งตอบแทนใดๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ( 
SD 0.61) 
 6.2.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานให้ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ Reporting 
culture โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ท่านสามารถรายงานพฤติกรรมหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย แก่ผู้บังคับบัญชาของคุณได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ( SD 0.66) 
 6.2.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานให้ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ Informed 
culture โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุดคือ บริษัทมีการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ( SD 0.75) 
 6.2.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานให้ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ Learning 
culture โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ท่านมักจะน าข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ได้รับฟัง มาปรับใช้ในการท างาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ( SD 0.60) 
 6.2.5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานให้ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ Flexible 
culture โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ งานต่างๆ ของท่านมักส าเร็จได้ด้วยดีเสมอ แม้จะพบปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยเป็นไปตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ( SD 0.695) 
 6.3 จากที่ผู ้วิจัยได้ตั ้งสมมติฐานการวิจัยไว้ 5 ข้อซึ่งทั้งหมดเป็นการหาค่าความสัมพันธ์
(Correlation) กับตัวแปรตามเพียงตัวเดียวคือ ผลการด าเนินงานเพื ่อความปลอดภัย Safety 
performance เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ก็จะน าไปด าเนินการหาค่าความมีอิทธิพลต่อโดยแสดงใน
รูปแบบค่าสถิติถดถอยพหุคูณ  จึงขอแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบ ตาราง  
ตารางวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ Correlation ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

Safety Performance  
Just Culture 

Reporting 
Culture 

Informed 
culture 

Learning 
culture flexible culture Safety Performance 

Pearson 
Correlation 

.425** .460** .352** .392** .546** 1 

Sig. (2-tailed) <.001** <.001** <.001** <.001** <.001**  
N 2448 2447 2447 2449 2447 2449 

              ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05* 

 จาการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระ ทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม Safety Performance  
ดังนี้ Flexible culture   มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05 ร้อยละ 54.6% (ระดับปาน

กลาง)Just Culture  มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05 ร้อยละ 42.5%(ระดับต ่า) 
Reporting Cultureมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05ร้อยละ 46.0%(ระดับต ่า) 
Informed Cultureมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05 ร้อยละ 35.2% (ระดับต ่า) 
Learning Culture มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05ร้อยละ 39.2%(ระดับต ่า) 

ผลการทดสอบทางสถิติในการหาความสัมพันธ์ Correlation ตัวแปรต้นทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
มีค่า Sig = 0.001 จึงสามารถบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05   
ทั้งนี้แสดงได้ว่าตัวแปรอิสระ มีความเหมาะสมที่จะน าไปเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปคือ สถิติทดสอบการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
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การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของSafety Performance  
ตัวแปรอิสระ b Beta S E T-value P-Value 

(Sig) 
Tolerance VIF 

Flexible Culture 0.325 .374 .019 17.449 <.001** .557 1.795 

Just Culture 0.207 .189 .020 10.160 <.001** .741 1.349 

Reporting 
Culture 

.207 .181 .023 9.001 <.001** .634 1.578 

Informed 
culture 

-.035 -.043 .017 -2.016 .044* .551 1.814 

Learning culture .072 .062 .025 2.936 .003* .568 1.762 

constant 1.480 - 0.091 16.2 <.001**   

R=0.613       R(square)=0.376          SEE=.407         F = 293.632            P-value (Sig)=<.001 
     ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05 * 
 

ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณพบว่า  
ตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย 
Safety Performance ได้ร้อยละ 37.6 %   โดยพบว่าปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อคือ Flexible culture , Just 
Culture , Reporting Culture , Informed Culture , Learning Culture  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้ง 5 ตัวแปร  

โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการท านายผลการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัย Safety 
Performance ได้ดีที่สุดคือ Flexible Culture รองลงมาคือ Just Culture , Reporting Culture , Learning 
Culture, Informed Culture ตามล าดับ 

 
7.สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรการบินไทย ครั้งนี้เป็นการวจิัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research ) เพื่อศึกษาระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงาน
สายปฏิบัติการณ์ บริษัทการบินไทย และหาความสัมพันธ์ของ safety culture ทั้ง 5 ตัวแปร ที่มีผล
ต่อการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย Safety performance ตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้แล้วนั้น การ
เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม Google Form วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ เชิงพรรณนา ( 
descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inference Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Correlation) และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression)  ขอสรุปผลการศึกษาวจิัย 
ดังนี้  
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 7.1 ด้านประชากรศาสตร์  
 พนักงานสายปฏิบัติการณ์ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดีมาก ตามแผนการ
วิจัยที่วางไว้ว่าจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน แต่ผลตอบกลับได้ถึง 2450 คน นับว่าพนักงาน
ตื่นตัวด้านความปลอดภัยอย่างสูง   ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 55% ซึ่งมากกว่าเพศ
ชาย 5%  ช่วงอายุที่ตอบเข้ามามากสุดคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี เป็น 42.2 %   เป็นระดับการศึกษา
ปริญญาตรีจ านวนสูงสุดคือ 77.7%  และพนักงานที่มีอายุงาน 10-20 ปีมีจ านวน 39.7% สูงสุด      
 
 7.2 ด้านระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย จากผู้ตอบแบบสอบถาม(แบบ Likert Scale) 
ทั้ง 5 ตัวแปร  
 7.2.1 Just Culture ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบแบบสอบถามคือ 4.18 ซึ่งถือว่าพนักงานมี
ความมั่นใจว่าถ้ามีการบอกกล่าวถึง เรื่องท่ีเกิดขึ้นแล้วจะไม่ถูกลงโทษจริงๆ ตามนโยบายที่ผู้บริหารให้
ไว้ ข้อค าถามที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คือ ท่านพร้อมที่จะส่งรายงานด้านความปลอดภัย โดย ไม่
คาดหวังรางวัล หรือ สิ่งตอบแทนใดๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ( SD 0.61) 
 7.2.2 Reporting Culture ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบแบบสอบถามคือ 4.15 ถือว่ามีค่า
มาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานพร้อมที่จะรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามาเพื่อให้เกิดข้อมูลใน
การระวังป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกกับพนักงานคนอ่ืนๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านสามารถรายงาน
พฤติกรรมหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย แก่ผู้บังคับบัญชาของคุณได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ( SD 
0.66) 
 7.2.3 Informed Culture ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบแบบสอบถามคือ 3.88 แสดงถึงว่าเมื่อ
พนักงาน าไปพบเจอสภาพการท างานหรือเหตุการณ์ที่จะน าไปสู่อุบัติเหตุก็จะมีการบอกกล่าวโดยเร็ว
ที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บริษัทมีการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ( SD 0.75) 
 7.2.4 Learning Culture ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบแบบสอบถามคือ 4.36   แสดงถึง
พนักงานพร้อมที่เรียนรู้และท าความเข้าใจว่า ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน 
เวลาที่มีการอบรมหรือสัมมนาก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมักจะน าข้อมูล
ด้านความปลอดภัยที่ได้รับฟัง มาปรับใช้ในการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 (SD 0.60) 
 7.2.5 Flexible Culture ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบแบบสอบถามคือ 4.01  พนักงาน
ตระหนักรู้ว่าการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มีความส าคัญ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ งานต่างๆ ของ
ท่านมักส าเร็จได้ด้วยดีเสมอ แม้จะพบปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ โดยเป็นไปตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ( SD 0.695) 
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สรุป ภาพรวมของค่าเฉลี่ยระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานสายปฏิบัติการอยู่ในระดับที่ดี 
 7.3 อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ สถิติทดสอบ correlation เพื่อหาความสัมพันธ์
ก่อนที่จะไปท าการสถิติทดสอบ Multiple regression  พบว่า   
 7.3.1 สมมติฐานทั้ง5 ข้อ  คือ Just culture, Reporting culture , Informed culture , 
Learning culture , Flexible culture มีความสัมพันธ์ รวมถึง ส่งผลต่อการด าเนินงานเพื่อความ
ปลอดภัย Safety performance   
ค่าความสัมพันธ์  ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า  
ตัวแปรอิสระ ทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม Safety Performance  ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1Just Culture มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .05 ร้อยละ 42.5%(
ระดับต ่า) 
 สมมติฐานที่  2Reporting Cultureมีความสัมพันธ์ทางสถิติที ่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ = .05ร้อยละ 

46.0%(ระดับต ่า) 
 สมมติฐานที่  3Informed Cultureมีความสัมพันธ์ทางสถิติที ่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ = .05 ร้อยละ 

35.2% (ระดับต ่า 
 สมมติฐานที่   4Learning Culture มีความสัมพันธ์ทางสถิติที ่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ = .05ร้อยละ 

39.2%(ระดับต ่า) 
 สมมติฐานที่  5Flexible culture มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั = .05 ร้อยละ 54.6% 
(ระดับปานกลาง) 

ผลการทดสอบทางสถิติในการหาความสัมพันธ์ Correlation ตัวแปรต้นทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
มีค่า Sig = 0.001 เหมือนกันทั้งหมดทุกตัวแปร จึงสามารถบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติที ่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ = .05   ทั้งนี้แสดงได้ว่าตัวแปรอิสระ มีความเหมาะสมที่จะน าไปเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่อไปคือ สถิติทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 7.3.2 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression )พบว่า  
ตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย 
Safety Performance ได้ร้อยละ 37.6 %  (R(square)=0.376)  โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคือ Flexible culture , 
Just Culture , Reporting Culture , Informed Culture , Learning Culture  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้ง 5 ตัวแปร  

โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการท านายผลการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัย Safety 
Performance ได้ดีที่สุดคือ  
 สมมติฐานที่  5 Flexible Culture   beta = 0.374 Sig =  0.001 
 สมมติฐานที่ 1Just Culture  beta = 0.189 Sig =  0.001 
 สมมติฐานที่  2Reporting Culture beta = 0.181 Sig =  0.001 
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 สมมติฐานที่   4Learning Culture beta = 0.062 Sig =  0.003 
 สมมติฐานที่  3Informed Culture beta = 0.034 Sig =  0.044 
 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  James Reason ที่กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมขององค์กรเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะส่งผลว่าจะท าให้สถิติด้านความปลอดภัยหรือ ประสิทธิภาพของความปลอดภัย ไปในทิศทางใด  
 7.4 ข้อเสนอแนะ 

7.4.1 ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายจากผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยพบว่าพนักงานสายปฏิบัติการณ์ให้ความสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการท างาน ซึ่งค่าเฉลี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัย  Just Culture,Reporting  Culture , 
Learning culture , Flexible culture  มีระดับมาก พิสูจน์ให้เห็นด้วยข้อมูลทางสถิติของอุบัติเหตุ
ทางอากาศที่เกิดขึ้นว่าไม่มีเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ค่าทางสถิติ(ผลการตอบแบบสอบถาม) ของ 
Informed Culture มีค่าความสัมพันธ์การพยากรณ์ในทางตรงกันข้าม ผู้วิจัยได้พยายามหาค าตอบว่า 
สาเหตุคือ อะไร ซึ่งได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าให้ลองไปศึกษาเรื่องปัจจัยแทรก และ
เหตุผลแวดล้อมจึงได้ค าตอบว่า เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น การท า Informed culture ก็จึงเกิดขึ้น
น้อยเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน จึงมีข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารระดับสูงยังคงให้มีนโยบายในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงบประมาณ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าสัมมนา เรียนรู้ ท า Scenario management 
เพ่ือรักษามาตราฐานด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป 

7.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย ว่ามีผลท าให้สถิติด้านความปลอดภัย 
ส่งผลซึ่งกันและกันสามารถท่ีจะใช้งานวิจัยนี้ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมในทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาอ้างอิง 
วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นแบบอย่างได้ต่อไป 
 การศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยในบริบทของแต่ละองค์กร ก็มีลักษณะและวิธ ีการ
ด าเนินการที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็อยู่บนจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ท าอย่างไรที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยให้ผู้โดยสารเห็น จึงมีข้อเสนอแนะให้สามารถน าไปทดลองศึกษาใน
องค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะของธุรกิจสายการบินที่คล้ายกันได้ต่อไป 
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