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เจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

2. เป็นสื่อกลางในการนําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า    
และนําไปสู่การเพ่ิมพูนตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่บทความ
วิชาการและผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
และการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. เน้ือหาส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยน้ัน สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความท่ีส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ      
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทําการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้น
ต่อไป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นบทความ     
ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ       
และนําไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธกิาร  
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  เกตุวงศ์    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนฤดี สุวรรณพันธ์ุ  มหาวิทยาลัยเซนจอนห์น 
ดร.วิลาสินี   ยนต์วิกัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ดร.รวงทอง   ถาพันธ์ุ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.กิตติกร   ดาวพิเศษ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  (PEER REVIEW COMMITTEE) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และการจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท ์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย์ ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  จันทะโมล ี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดวงเดือน เทศวานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา   สมพอง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ชัยดิเรก   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนาศักดา มหาวิทยาลัยชินวัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สินเธาว์   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
หม่อมหลวง ดร.สรสิร ิ  วรวรรณ ณ อยุธยา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
พลตรี ดร.สิทธิเดช  วงศ์ปรัชญา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ดร.อภิเทพ   แซ่โค้ว   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ดร.แสงแข   บุญศิร ิ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ดร.นิพิฐพนธ์   สนิทเหลือ  สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูม ิ
ดร.ธนากร   ศรีสุขใส   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ดร.พิเซษฐ ์   โสภาพงษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.รัชฎา   ฤาแรง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.วัลลภา   ศรีทองพิมพ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ดร.ศันสนีย์   เทพปัญญา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Asst.Prof.Dr.James  Lancaster  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 
คณะกรรมการบริหารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารย์วรรณพร   พุทธภูมิพิทักษ์  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย์ณัฐนันท์   ทองทรัพย์  กรรมการ 
อาจารย์วิริยาภรณ์  ทองสุข   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี  
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความทุกเรื่องทีต่ีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ท่าน 
ทัศนะและขอ้คิดเหน็ของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแตล่ะท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ 
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บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับน้ี เป็นฉบับประจําปีที่ 4  
ฉบับที่ 3 ประจําปี 2561 เน้ือหาประกอบด้วยบทความวิจัยจํานวน 11 เรื่อง 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
อารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณาการจดจํา และภาพลักษณ์ตราสินค้า 2) รูปแบบความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 3)การศึกษาและส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร         
5) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 7) การตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่นของไทย 8) Research on Human Resource Management Issues of 9) อิทธิพลแทรกของ
ความเช่ือในความสามารถในการสอนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าของความเหนื่อยหน่ายในงานกับความ
ผูกพันต่ออาชีพ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10) Inside the Cave: A Framing Analysis of the 
Tham Luang Cave Disaster Media Coverage 11) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย ในภาคตะวันออก  และบทความวิชาการจํานวน 6 เรื่อง 
ได้แก่ 1)กลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนตํ่า 2) การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่ งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรสาคร                        
3) กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 4) การศึกษาเก่ียวกับผู้ประกอบการ     
โลจิสติกส์ในประเทศไทยถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ 5) ปัญหาหลักนิติ
ธรรมเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 6) สภาวการณ์การส่งออกกุ้งสดแช่แข็งเพ่ือการส่งออกของไทย และ
ผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบท 

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างย่ิงว่าวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)เพ่ือศึกษารูปแบบอารมณ์ในภาพยนตร์
โฆษณา และเนื้อหาที่มีผลต่อการจดจําตราสินค้า (2) เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และ
เพ่ือทดสอบรูปแบบอารมณ์ที่มอียู่ในภาพยนตร์โฆษณา และเน้ือหาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า โดย
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 80 คน 
โดยเป็นการติดตามเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาที่ผลิตขึ้นมาใช้กับการวิจัยน้ีโดยเฉพาะ และผ่านการทดสอบจากประชากรตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์โฆษณาที่จะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และใช้
แบบทดสอบการจําในการบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทดลอง และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถจําเนื้อหาต่างๆได้ดีเมื่อมีการใช้ตัวแนะ ซึ่งจากการทดลอง
จะเห็นได้ว่า เน้ือหาที่กลุ่มตัวอย่างสามารถจําได้มากที่สุดเมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการจําได้คือ 
นักแสดง ฉาก และเร่ืองราว ตามลําดับ ส่วนเน้ือหาที่กลุ่มตัวอย่างจําได้น้อยที่สุดคือ ดนตรีประกอบ 
ซึ่งการทดลองดังกล่าวให้ผลสอดคล้องกับกับทฤษฏีการจําที่ระบุว่า หากมีการกระตุ้นการจําโดยการใช้
สิ่งกระตุ้น จะสามารถทําให้เกิดการจําได้ดีกว่าการจําได้แบบอิสระ ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทดลองมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
คําสําคัญ: รูปแบบอารมณ์ อารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณา การจดจํา ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows: (1) advertising in the 

context of how its contents exert effects on the recall of product brands. The 
researcher also shows (2) how this information can be used in formulating marketing 
strategies and in testing the effects of emotional type on having a good image of 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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product brands as depicted in the content of advertising. Data were collected from a 
sample population of 80 participants in an experiment. Each participant was followed 
to collect data for a period of four weeks.  

Findings are as follows: The members of the sample population could recall 
contents at a very good level provided they were given cues. At the highest level, 
the experiment showed that the advertising contents recalled involved actors, 
scenes, and plots. At the lowest level were advertising contents accompanied by 
music. In the aspect of brand image, it was found that the members of the sample 
population did not display associated differences in their opinions toward brand 
image at a statistically significant level.  
 
Keywords: Emotional type, Emotional appear, Recall, Brand image  
 
บทนํา 

 อุตสาหกรรมสื่อเป็นอุตสาหกรรมสําคัญต่อเศรษฐกิจในภาคการบริโภค เน่ืองจากสื่อที่ใช้
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อผู้บริโภค และมีผลต่อเน่ืองเป็นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่
ผู้บริโภคช่ืนชม ตลอดจนเพ่ิมคุณค่าให้กับตราสินค้านั้นจนเป็นที่น่าเช่ือถือและความไว้วางใจ 
อุตสาหกรรมสื่อจึงเติบโตขึ้นทุกปี ถึงแม้ ว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีความผันผวน ในปีที่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมสื่อมีงบประมาณตลอดทั้งปี 2555 มากกว่าหน่ึงแสนสามหมื่นล้านบาท (สมาคมมีเดียเอ
เยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย)โดยเป็นสื่อทางโทรทัศน์ถึงกว่าร้อยละ 50 ดังน้ันสื่อโทรทัศน์จึง
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด เน่ืองด้วย สื่อโทรทัศน์เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม มีรายจ่ายต่อผู้รับชม
รายการตํ่า เกิดผลต่อผู้บริโภคมากกว่าสื่อชนิดอ่ืนเน่ืองจากสื่อโทรทัศน์มีทั้งภาพและเสียง ถึงแม้ว่าจะ
มีต้นทุนต่อผู้รับชมรายการตํ่ากว่าสื่ออ่ืน แต่ก็ยังมีการใช้งบประมาณสูงกว่าสื่อประเภทอ่ืน ดังน้ันสื่อ
โทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเสมอมา นอกจากน้ี ข้อมูลล่าสุดในปี 2017 การ
โฆษณาทางโทรทัศน์ยังคงได้รับความนิยมสูงที่สุด คิดเป็น 68% เมื่อเทียบกับสื่อต่างๆในอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณา จากความต้องการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางโทรทัศน์ จึงทําให้ต้นทุนในการออกอากาศในแต่
ละคร้ังปรับตัวสูงขึ้นในรายการที่ได้รับความนิยมสูง ดังเช่น รายการครอบครัวข่าวทางไทยทีวีสีช่อง 3         
มีอัตราค่าออกอากาศต่อนาทีสูง เช่นเดียวกับช่วงละครหลังข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าต้นทุนการออกอากาศท่ีมีกลุ่มผู้ชมมากก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นตามจํานวนของผู้รับชมใน
ช่วงเวลาน้ัน ดังน้ัน สารที่จะสื่อออกไปให้ผู้รับชมจึงต้องมีความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้รับชมที่ชมโฆษณาเกิด
พฤติกรรมในทางบวกต่อตัวสินค้า 

การจดจําได้ของตราสินค้าทั้งความจําระยะสั้นและระยะยาวจากการสื่อผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การสื่อบนโทรทัศน์ การสื่อบนสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ชุดป้ายริมถนน วิทยุกระจายเสียง มี
บทบาทและความสําคัญในการสร้างการจดจําของตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจําระยะสั้นและระยะยาว 
จะเห็นได้ว่าสินค้าที่มีการสร้างการจดจําผ่านสื่อต่างๆที่ตรงกับเป้าหมาย และได้ถูกออกแบบโดย
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นําเอาสัญญะมาสร้างความสัมพันธ์กับความจํา ซึ่งจะนําไปสู่คุณค่าที่เพ่ิมขึ้นของภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการนําเสนอ ให้สู่การจดจําได้ของผู้บริโภค       
การจดจําตราสินค้าในด้านบวกผ่านสัญญะในภาพยนตร์โฆษณา จะทําให้ผู้บริโภคจดจําได้ในระยะยาว 
ซึ่งจะผลดีต่อเศรษฐกิจต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น เว้นช่วงในการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา หรือลด
ความถี่ในการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการโฆษณาลดลง ซึ่งทําให้เกิดคําถาม
ในการวิจัยว่า 

 “รูปแบบอารมณ์แบบใดในส่ือโฆษณาที่จะทําให้ผู้บริโภครับชม แล้วสามารถจดจําได้ดีที่สุด 
และยังทําให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ดี” 

ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องมีการสร้างสัญญะที่มีผลต่อการจดจําในระยะยาวของตราสินค้าให้กับ
ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า และสามารถสร้างผลดีต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบของการแข่งขันจากการรวมตัวของตราสินค้ามากมายใน
หมวดสินค้าเดียวกัน และส่งผลดีต่อการเพ่ิมมูลค่าการขาย มูลค่าการลงทุนและมูลค่าตลาด ไปจนถึง
การเติบโตของบริษัทในภูมิภาค เน่ืองจากผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อจะสามารถใช้ความจํามาเป็นส่วนช่วยใน
การเลือกซื้อสินค้า ซึ่งภาพลักษณ์ตราสินค้าจะถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้กับผู้บริโภคด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบอารมณ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาที่มีผลต่อการจดจําตราสินค้า
เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

2. เพ่ือทดสอบรูปแบบอารมณ์ที่มีอยู่ในเน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี  
ตราสินค้า 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ทฤษฎีทางอารมณ์ 
 คําจํากัดความของอารมณ์ได้ถูกจํากัดความในเรื่องของศาสนาและปรัชญา โดยมีนักปรัชญา
เช่น Aristotle, Descartes และ Kanto ซึ่งต่างก็เป็นนักปรัชญาที่ได้ระบุการแบ่งแยกอารมณ์ต่างๆ
ของมนุษย์ให้เห็นได้ชัดเจนในหลายๆอารมณ์ ต่อมาอารมณ์ได้ถูกจํากัดความในรูปแบบของความรู้สึก 
ซึ่งมีทั้งในด้านบวกและด้านลบ (Fridja, 1988) อารมณ์เป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากแรงกระตุ้นที่เกิดจาก
ความคิดของสมอง การพูด และประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งเร้า (Hirschman and Hollbrock,1982)  
 Tomkins (1962) ได้ให้ข้อสังเกตว่า อารมณ์พ้ืนฐานมีทั้งหมด 8 ประเภทอารมณ์ด้วยกัน คือ 
กลัว โกธร โศกเศร้า สนุกสนาน รังเกียจ ตกใจ สนใจ และอาย ส่วนอารมณ์อ่ืนๆนอกจากนี้จะเป็นการ
รวมกันของอารมณ์พ้ืนฐานข้างต้นทําให้เกิดอารมณ์ย่อยๆ โดยทั่วไป องค์ประกอบของอารมณ์แบ่ง
ออกเป็นสององค์ประกอบใหญ่ๆคือ Arcusal (ต่ืนเต้น/ไม่ต่ืนเต้น) และ Valence (บวก/ลบ) Russell 
(1980) ได้เสนอกราฟที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของอารมณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแต่ละด้านที่มีความ
เก่ียวพันกัน ซึ่งกราฟได้ระบุถึงระดับของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน โดยกราฟ
ประกอบด้วยแกนเส้นสองเส้นตัดกัน โดยในแนวนอนจะแสดงอารมณ์รื่นเริง และไม่รื่นเริง ซึ่งอารมณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นจะมีการผสมกันจากอารมณ์หลักๆ 

3



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578 
 

ทฤษฎี  James-Lange -Theory เป็นทฤษฎีที่  William James (1890) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน และCarl G. Lange แพทย์ชาวเดนมาร์ก ซึ่งทั้ง 2 คนมีแนวความคิดที่สอดคล้องกันว่า 
อารมณ์เป็นผลที่เกิดเน่ืองมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในขณะที่ระบบประสาทรับการสัมผัส
จากสิ่งเร้า และสั่งการไปยังกล้ามเนื้อให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างทันทีทันใด แล้วจึงเกิด
อารมณ์ อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกายภาพ ในด้านความคิดและพฤติกรรมที่
แสดงออก  

ประเภทและอิทธิพลของอารมณ์ 
Robert Pluchick (1980) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องอารมณ์และเช่ือว่ามีอารมณ์พ้ืนฐานอยู่ 8 

ชนิด คือ กลัว(Fear) ประหลาดใจ(Surprise) เศร้าเสียใจ(Sadness) รังเกียจ(Disgust) โกรธ(Anger) 
คาดหวัง(Anticipation) สนุกสนาน(Joy) ยอมรับ (Acceptance)อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในแต่ละ
วันน้ันมีความหลากหลายและยากที่จะอธิบายความรู้สึกออกมา ในการแยกอารมณ์ออกเป็นอารมณ์
ต่างๆเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละอารมณ์นั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําการศึกษาถึงองค์ความรู้
ด้านอารมณ์ ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้ที่ทําการศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสังเกตอารมณ์ที่
เกิดขึ้น สามารถที่จะคาดเดาอารมณ์ (Jones and Pittman,1982; Kelley,1984) องค์ความรู้ที่สามารถ
สรุปทฤษฎีทางด้านอารมณ์ สามารถสรุปอารมณ์ต่างๆออกมาเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ระดับบนสุด 
(Superordinate Emotional)ระดับกลาง (Basic Emotional) และระดับล่าง (Subordinate Emotional) 
โดยท่ีระดับบนสุดจะแสดงอารมณ์หลักที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ อารมณ์รื่นเริง (Pleasant) 
และไม่รื่นเริง (Unpleasant) จากน้ันในระดับกลาง จะเป็นอารมณ์ต่างๆ เช่น โกธร กลัว สุข ทุกข์ ตกใจ 
ฯลฯ และในระดับล่างสุดจะแสดงถึงอารมณ์ย่อยๆท่ีเป็นผลมาจากการรวมกันของอารมณ์ต่างๆจากทั้งใน
ระดับบน และระดับกลาง (Shaver, Schwartz, Kirson and O’Conner, 1987)  

โดยทั่วไปนักทฤษฎีได้ทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์รื่นเริง 
และไม่รื่นเริง นักวิจัยที่ศึกษาถึงกระบวนการเกิดสภาวะอารมณ์ในเน้ือหาสื่อ คือ Lang’s (2000, 
2006, 2009) โดยได้สร้างตัวแบบบนพ้ืนฐานของการจําของมนุษย์ โดยได้ทําการศึกษาสิ่งเร้าที่มีผล
และบทบาท (Lang, 2009) Lang ได้อธิบายถึงธรรมชาติในการเกิดสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ โดย
การศึกษาจากเนื้อหาของสื่อ และผลที่มีต่อข้อความท่ีส่งออกมาจากสื่อ เช่น โฆษณา  

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่ทําการทดสอบเกี่ยวกับอารมณ์ในพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Mazaheri, Richard and Laroche, 2012) จากการวิจัยเชิงทดลอง
เก่ียวกับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณา ได้พบว่า อารมณ์ที่ปรากฏอยู่สื่อโฆษณามีความซับซ้อน 
และทําให้เกิดความสับสนเน่ืองจากมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดสภาวะอารมณ์จํานวนมาก ทําให้
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาทําการทดลองมีผลกระทบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจนมากนัก เช่น ถึงแม้ว่าสื่อ
โฆษณาที่ใช้ในการทดลองจะมีการใส่เน้ือหาท่ีมีความรุนแรงเข้าไปด้วย แต่กลุ่มตัวอย่างบางตัวอย่างก็
ยังระบุว่าสื่อโฆษณาดังกล่าวมีการสอดแทรกอารมณ์ที่มีความรื่นเริงเข้าไป ทําให้อารมณ์รื่นเริง
ดังกล่าวมีความเด่นชัดกว่าเน้ือหาที่มีความรุนแรง (Eckler and Bolls, 2011) ซึ่งได้ให้ความหมาย
ของอารมณ์รื่นเริงว่า เป็นระดับที่บุคคลมีความรู้สึกดี รื่นเริง มีความสุข หรือพึงพอใจ 
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การใช้โฆษณาท่ีจูงใจโดยการใช้อารมณ์ 
จากการศึกษาเก่ียวกับอารมณ์ในงานโฆษณา อารมณ์ที่ใช้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 

สองกลุ่มแรกจะเป็นการใช้อารมณ์เชิงบวกในการจูงใจ โดยแบ่งเป็นอารมณ์เชิงบวกที่ชัดเจน เช่น 
ต่ืนเต้น ประหลาดใจ สนุกสนาน และอารมณ์เชิงบวกที่มีความชัดเจนน้อยกว่า เช่น อารมณ์อบอุ่น มี
ความหวัง เป็นต้น  และในกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์ในเชิงลบ นักวิจัยได้ให้ความสําคัญกับผลที่
เกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์ต่างๆของผู้บริโภค (Batra and Ray,1986) เช่น การตอบสนองต่อ
การจูงใจ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้อารมณ์ในการโฆษณาจะทําให้เกิดผลกระทบต่อทัศนคติต่อ
ผู้บริโภค นอกจากน้ีการใช้อารมณ์ต่างๆในงานโฆษณายังจะทําให้เกิดผลโดยตรงต่อทัศนคติที่มีต่อตรา
สินค้า และความต้ังใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (e.g., Stayman and Aaker 1988, Edell and Burke 
1987, Burke and Edell 1989) 

ทฤษฎีการจํา (Multi-Store of  Memory) 
การจํา หมายถึง การนําบางส่วนของการตอบสนองที่เกิดจากการ เรียนรู้มาแสดงให้ปรากฏ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง การจําหมายถึงการเก็บ รักษาข้อมูลไว้ระยะเวลาหน่ึง 
อาจจะเป็นเวลาน้อยกว่าหน่ึงวินาที หรือยาวตลอดชีวิตก็ได้ ในกรอบของสมองหรือสติปัญญาของ
มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Process) มีสามคําที่เกี่ยวข้องกัน คือ 
การเรียนรู้ (Learning) การจํา (Memory) และการลืม (Forgetting) ซึ่งการจําถือว่าเป็นหัวใจของ
กระบวนการดังกล่าว และการจํามีผลต่อการต้ังใจรับรู้ การรู้ การเรียนและการใช้ภาษา การสร้างมโน
ทัศน์ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ ความจําเป็นการคิดถึงบางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่คิดถึง
ได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ลักษณะของความคิดที่เกิดขึ้นได้ในฉับพลันน้ันจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความจํา (Klatzky, 1976) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Baddeley (1986) ที่ได้สรุปถึง
เรื่องของความจําไว้ว่า ความจําคือความสามารถท่ีจะเก็บสะสมข้อมูลและนําเอาข้อมูลน้ันไปใช้
ประโยชน์ได้ ถ้าปราศจากซึ่งความจําแล้ว มนุษย์เราจะไม่มีความรู้สึกในด้านการมองเห็น การได้ยิน 
การคิด และอาจจะไม่มีภาษาที่ใช้พูดคุย ระดับสติปัญญาของมนุษย์จะไม่มีการพัฒนา ทุกอย่างในโลก
จะเปรียบได้เช่นเดียวกันสิ่งของต่างๆ รวมถึง Kintsch (1970) ที่ได้กล่าวว่า ความจํา คือการคงไว้ซึ่ง
ผลของการเรียนเมื่อทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีความสามารถจําถึงสิ่งเร้าที่เคยมีประสบการณ์ หรือ
เคยเรียนรู้มาก่อนนั้นได้ 

ความสนใจในด้านการศึกษาเก่ียวกับความจดจําเร่ิมต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 Ebbinghaus 
(1913) ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการทําการศึกษาและตีพิมพ์หนังสือเก่ียวกับความจํา (Hothersall, 
2005) โดยก่อนหน้าน้ีนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน James (1890) ได้ทําการนําเสนอโมเดลที่มีการเพ่ิมเติมสิ่ง
เร้า เช่นเดียวกับการเพ่ิมเติมเรื่องของความจําในระยะสั้นและระยะยาว หลังจากนั้น ความจําได้
กลายเป็นที่รู้จักในด้านของปัจจัยทางจิตวิทยา และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านของทฤษฎี
พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งทําให้เกิดมุมมองทางด้านจิตวิทยาดังที่ Chomsky (1959) ได้กล่าวไว้ว่า
การศึกษาประเด็นสําคัญด้านความจําได้เข้าสู่มุมมองด้านพฤติกรรมมนุษย์มากยิ่งขึ้น (Mandler, 
2001) จากน้ันได้มีการพัฒนาตัวแบบเพ่ือใช้ในการอธิบายถึงความจําของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย 
Feigenbaum (1959) โดยมีพ้ืนฐานจากผลงานที่เก่ียวกับความจําขององค์กร  
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  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความจําได้มีนักวิชาการได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาโดย Atkinson and Shiffrin 
(1968) โดยมีใจความว่า ความจําระยะสั้นเป็นความจําช่ัวคราว สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในความจําระยะสั้น 
ต้องได้รับการทบทวนตลอดเวลา มิฉะน้ันความจําสิ่งนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวน เราจะ
ไม่สามารถทบทวนทุกสิ่งที่เข้ามาอยู่ในความจําระยะสั้น จํานวนสิ่งที่จําได้ในความจําระยะสั้นจึงมี
จํากัด และสิ่งใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในความจําระยะยาว สิ่งน้ันก็จะจําได้ตลอดไป  

นอกจากน้ี Atkinson and Shiffrin (1968) ยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของส่วนประกอบใน
โครงสร้างของความจําไว้ว่า ส่วนประกอบโครงสร้างของความจํา ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ 
การรับรู้ (Sensory memory) ความจําระยะสั้น (Primary memory หรือ Short term memory) 
และความจําระยะยาว (Secondary memory หรือ Long term memory) ส่วนการลืมน้ันจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนใดก็ได้ แต่อัตราการลืมและสาเหตุของการลืมจะแตกต่างกันออกไป สําหรับ
กระบวนการที่ใช้ควบคุมน้ัน จะพิจารณาเลือกข้อมูลจากการรับรู้ส่วนที่ต้องมีการทบทวน และส่วนที่
จะเก็บไว้ในความจํา ความจําระยะสั้น เป็นความจําเพียงช่ัวคราว สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในความจําส่วนน้ี
จะต้องมีการทบทวนตลอดเวลา มิฉะน้ันความจําส่วนนี้จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว 

การวัดการจําได้ของโฆษณา (Advertising Recall) 
 ผลงานทางด้านวิชาการที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของผลที่เกิดขึ้นจากการ

ตอบสนองทางอารมณ์ผ่านการโฆษณา โดยทําให้เกิดทัศนคติและความต้ังใจในการซื้อสินค้า ซึ่งนัก
โฆษณาต่างก็ให้ความสําคัญในการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา เช่น การวัดการจําได้ (Lynch 
and Srull 1982, Krishnan and Chakravarti 1993) ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนในด้านความรู้สึก 
นักวิจัยหลายๆท่านได้พบว่าการโฆษณาโดยการใช้อารมณ์ไม่สามารถวัดผลได้ดีมากนัก หากทําการวัด
หลังจากวันที่ผู้บริโภคได้ชมภาพยนตร์โฆษณา(Zielske 1982) ซึ่งอาจเป็นผลมากจากที่ผู้บริโภคไม่ได้
รับชมงานโฆษณาอย่างต่อเน่ือง ในทางกลับกัน มีผลงานวิจัยอีกหลายๆงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่างานโฆษณา
ที่แสดงออกถึงอารมณ์จะทําให้เกิดการจํา  (Friestad and Thorson 1986, 1993, Thorson and Friestad 
1989, Thorson and Page 1988) โดยโฆษณาจะถูกบันทึกในความจําของผู้บริโภค เช่น ความจําในสมองที่
บันทึกผ่านประสบการณ์ที่ได้รับ และจะสามารถจําได้เมื่อมีการกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่เคยเห็น (Friestad and Thorson 1986, 1993) 

ความจําสามารถถูกช้ีวัดได้โดยความสามารถจากการจําได้ (Pieters and Bijmolt, 1997)   
ซึ่งในการทดลองขั้นต้นในช่วงแรกมีความขัดแย้งถึงรูปแบบและวิธีการในการทดลองเพ่ือทดสอบการ
จําได้ นักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าการจําได้นั้นไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดถึงประสิทธิผลของการ
โฆษณาที่สื่อสารถึงอารมณ์ได้ดีนัก (Kastenholz and Young, 2003) แต่ก็มีการโต้แย้งจากนักวิชาการท่าน
อ่ืนที่ระบุว่า เนื้อหาของอารมณ์ที่ถ่ายทอดผ่านงานโฆษณาที่ดีจะทําให้เกิดการจําได้ (Mehta and Purvis, 
2006)  

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
แนวความคิดในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องถูกนําเสนอโดย 

Aaker (1991,1995,2004) และ Keller (1993,1998) ที่มุ่งเน้นไปที่ Brand equity และกลยุทธ์ตรา
สินค้า ซึ่งทําให้เกิดผู้บริหารตราสินค้าเพ่ิมมากขึ้น และทําให้เกิดการเรียนการสอนเก่ียวกับกับการ
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จัดการตราสินค้าในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยมิติต่างๆ 3 ด้านด้วยกันคือ คุณค่า
ของตราสินค้า(Value) บุคลิกภาพของตราสินค้า(Personality) และองค์กร(Organization) 
 นอกจากน้ีนักวิชาการบางท่าน (Hofstede et al., 2007; Hussey and Duncombe, 
1999; Zaltman et al., 1995; Zalman and Higie, 1993) ได้ให้ความเห็นว่า ตราสินค้าเข้ามา
ทดแทนการนําเสนอแทนการใช้คําพูด เช่นเดียวกัน Pinker (1994) ที่ได้สรุปว่า ความคิดต่างๆท่ี
สามารถสื่อสารได้เหมือนกับการใช้ภาษา (Zaltmand et al., 1995) จุดเร่ิมต้นจากแนวความคิด 
ความต้องการเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการศึกษามิติของการใช้การสื่อสารที่ไม่ใช่การพูดเริ่มมีมาก
ขึ้น แม้กระทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพก็มีผลลัพธ์ออกมาที่คล้ายคลึงกัน (Aaker, 1996) และเป็นที่
ชัดเจนว่าความแตกต่างของวิธีการในการวิจัยต่างก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลวิธีในการ
สร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Malhorta, 2004; Zaltman et al., 1995) เพ่ือที่จะสร้างความ
แตกต่างของตราสินค้าให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
 จากแนวคิดทางด้านการตลาดบนพ้ืนฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค Gardner and Levy (1955) กล่าวว่า มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นโดย
สะท้อนผ่านความเป็นตัวตนของสินค้า ในขณะที่ Levy(1959) กล่าวว่า ผู้บริโภคซื้อไม่ได้ซื้อสินค้าจาก
คุณประโยชน์จากการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ซื้อมาเพราะสินค้าน้ันมีความหมายต่อผู้บริโภค
ด้วยเช่นกัน  

องค์ประกอบต่างๆของภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าได้มีการศึกษาในหลากหลายบริบท ซึ่ง

การศึกษาต่างๆจะนําเอาองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าในมุมมองต่างๆมาทําการศึกษาและ
เก็บข้อมูล ซึ่งจากการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถสรุปถึงองค์ประกอบต่างๆของภาพลักษณ์ตรา
สินค้าได้ดังน้ี Delassus and Descotes (2012) ได้ทําการศึกษาเรื่อง Brand name substitution and 
brand equity transfer โดยทําการเปรียบเทียบตราสินค้า 2 ตราสินค้า โดยมีการศึกษาถึงภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่มีองค์ประกอบ คือ Knowledge of the brand Substitution, Attitude toward the substitution, 
Attatchment to the initial brand และ Similarity between the two brand นอกจากนี้ Hu, Liu, Wang 
และ Yang (2012) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าและตราสินค้าที่เลือกใช้ โดยการใช้
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าใน 2 องค์ประกอบด้วยกันคือ Functional และ Symbolic       
โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าจะถูกวัดและตรวจสอบได้จากทัศนคติของผู้บริโภค (Cian and Cervai, 
2011) นอกจากน้ีภาพลักษณ์ตราสินค้ายังถูกทําการศึกษาด้วยตัวแปรในสามคุณลักษณะด้วยกันคือ 
Attribute, Benefit และ Value (Na and Marshall, 2001) แต่ก่อนหน้าน้ีมีงานวิจัยที่ใช้
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความรอบด้าน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานของ Viot (2003) 
และ Li Sanghavi and Mattos, (2010) โดย ได้ใช้องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบแรกคือ Inner 
dimension ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบไปด้วย Brand personality และ Brand Value องค์ประกอบที่
สองคือ Social dimension ประกอบไปด้วย Brand-consumer relationship และ User image ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าองค์ประกอบที่ใช้มีความครบถ้วนในการตอบคําถามถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้า   
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ที่มีต่อตัวผู้บริโภคเองและมีต่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภคต่อสายตาของบุคคลภายนอก โดยในการวัด
องค์ประกอบต่างๆสามารถทําได้โดยการให้คะแนนเป็นระดับต่างๆ (Park 2009) 

สัญวิทยาและภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความสําคัญของการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าได้มีการศึกษาจาก

นักวิจัยหลายท่าน เช่น Aaker, 1992; Kapferer,1992; Keller,1993 และ Nebenzahl and 
Faffe,1996 แต่ก็ยังพบแนวทางอ่ืนในการศึกษาจากการศึกษาดังกล่าว แนวทางประการแรกที่เกิดกับ
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์มักจะศึกษาในความแตกต่างด้านคุณภาพ หน้าที่ของตราสินค้า 
และภาพลักษณ์ของสินค้า ยิ่งไปกว่าน้ันความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าและอายุของตราสินค้า อย่างไรก็ตามแนวความคิดดังกล่าวขัดแย้งกับมุมมอง
ทางด้านสัญวิทยา (Chirstensen and Askegaard, 2001) เน่ืองจากในมุมมองของสัญวิทยา หน้าที่
และสัญลักษณ์มีความคล้ายคลึงกัน และอีกแนวทางอีกประการหน่ึงคือ ความพยายามที่จะให้คําจํากัด
ความของคําว่าภาพลักษณ์ว่าภาพลักษณ์คืออะไร  

ภาพลักษณ์ตราสินค้าได้ถูกนิยามว่าเป็นองค์ประกอบของความเช่ือ (Kotler,1988) หรือ
องค์ประกอบที่บ่งบอกถึงการมีความหมาย (Aaker, 1988) เช่นการนิยามความหมายของภาพลักษณ์
เป็นส่วนหน่ึงของความคิดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลท่ีเกิดขึ้น ในการศึกษาแนวความคิดด้านภาพลักษณ์
ได้รับอิทธิพลมาจากการศึกษากระบวนการ และข้อมูลในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่ในความเป็น
จริง พบว่ามีความเช่ือมโยงระหว่างความจําหรือปรากฏการณ์จากการรับสัมผัสด้วยภาพมากกว่าการ
จินตนาการ (Chirstensen and Askegaard, 2001) จากการศึกษาถึงภาพลักษณ์ในมุมมองของสัญ
วิทยาได้พยายามที่จะค้นหาแนวทางใหม่ๆในด้านความแตกต่างทางความคิดของบุคคลที่มี และ
สามารถช่วยในการจํากัดความแนวคิดและความหมายของภาพลักษณ์ใหม่ โดยการกําหนดแนวคิดให้
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ยังคงต้องหาคําตอบถึงความหมาย และควรที่จะต้องเปิดเผยให้เกิดความเข้าใจ 
เช่นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสัญวิทยาเพ่ือสร้างแนวความคิดใหม่ทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า    

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการสื่อถึงอารมณ์ในการโฆษณาโดย Saad (2011) ระบุ
ว่ามีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบที่จะช่วยสร้างให้เกิดการสื่อถึงอารมณ์ในการโฆษณา ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อความ(Message) รูปภาพ(Picture) เสียงและดนตรี(Sound and Music) สีสัน(Colours) บุคลิก
(Characters) และจินตนาการ (Imagination)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

H1 :  รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อการจําได้ของภาพยนตร์โฆษณา 
H2 : การจําได้ของภาพยนตร์โฆษส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
H3 : รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบทางอารมณ์ที่มีผลต่อการจดจําและภาพลักษณ์ตราสินค้า          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาการสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่สื่อถึงอารมณ์ที่มีผลต่อการจดจํา และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยมีการบูรณาการทฤษฎี
การวิเคราะห์เนื้อหา (Semiology) การจดจําของมนุษย์ (Human Memory) และการจําได้ (Recall) และ
แนวความคิดด้านการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เข้าด้วยกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การสร้างรูปแบบอารมณ์ของการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการจดจํา และสามารถนําไป
กําหนดการวางกลยุทธ์รูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนช่วยลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้า โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการทําแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental designs)  ที่ใช้สําหรับหาความรู้ ความจริง โดยการ
ควบคุมตัวแปรอ่ืนๆทั้งหมดที่จะมีผลต่อตัวแปรตาม ยกเว้นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรตัวอย่างของการศึกษาวิจัยใจครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญา กลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายที่ผู้วิจัยเลือกทําการศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เน่ืองจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปร

EMOTIONAL 
TYPES 

BRAND IMAGE 

Value Personality 
Consumer 

relationship 
User Image 

RECALL 

H3 

H2 H1 
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ต่างๆเพ่ือไม่ให้ผลการวิจัยเกิดความบกพร่อง การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G POWER ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีพ้ืนฐานการพัฒนามาจาก Power 
Analysis โดยการกําหนดอํานาจในการทําสอบ (Power of test) ที่ระดับ Power (1-βerrprob)                  
= 0.8934405 กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of significant) ที่ระดับ α err prob = 0.1065595 
และกําหนดขนาดอิทธิพล (Effect size) อยู่ในช่วงปานกลาง Effect size d = 0.5 จึงได้กลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อยกลุ่มละ 20 ตัวอย่าง  

ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย 2 กลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยจะมีตัวอย่างทดลอง
จํานวน 20 คน รวมตัวอย่างทดลองทั้งสิ้นจํานวน 80 คน ซึ่งคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ 
วิรัชชัย (2546) ที่ระบุว่าในการวิจัยเชิงทดลองควรจะมีจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอย่างน้อย 20 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพ่ือศึกษาเรื่องการสื่อสารผ่านรูปแบบอารมณ์ที่มีผลต่อการจําและ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า จะใช้ภาพยนตร์โฆษณาจํานวน 2 เรื่อง โดยแบ่งตามการนําเสนออารมณ์ในภาพยนตร์
ออกเป็น 2 อารมณ์หลักๆจากการทดสอบเคร่ืองมือจากประชากรที่มีคุณลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 2 กลุ่ม เพ่ือระบุถึงอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์โฆษณา คือ อารมณ์รื่นเริง และไม่รื่นเริง 

เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นการทดสอบการจําได้ของกลุ่มตัวอย่างทดลอง และทดสอบ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทดลองที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัยออกเป็นแบบบันทึกข้อมูล 2 ส่วน คือ 1.แบบทดสอบการจําอิสระ และแบบทดสอบการจํา
ตามตัวแนะ 2.แบบสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าจํานวน 15 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แนะนําวิธีการกรอกแบบข้อมูล รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ รวมถึงความเข้าใจใน

การรับชม 

2. ทําการทดลองโดยสร้างสถานการณ์ให้คล้ายคลึงกับการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมรายการโทรทัศน์ที่

บ้าน โดยใช้ภาพยนตร์สั้น (Shot Film) เป็นตัวแทนของรายการต่าง  ๆจากนั้นมีการแทรกโฆษณาโทรทัศน์ต่างๆ

ระหว่างการชมภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นตัวแทนของกาโฆษณาแทรกรายการ โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มมีการจัดลําดับ 

การชมภาพยนตร์ดังน้ี  

 

    กลุ่มที่ 1 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์รื่นเริง 

กลุ่มย่อยที่ 1    
กลุ่มย่อยที่ 2  

 

ภาพยนตร์ X O O O O ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ O O X O O ภาพยนตร์ 
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กลุ่มที่ 2 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์รื่นเริง  
กลุ่มย่อยที่ 1 
กลุ่มย่อยที่ 2  

 
กลุ่มที่ 3 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์ไม่รื่นเริง 

 กลุ่มย่อยที่ 1 
 กลุ่มย่อยที่ 2  

 
กลุ่มที่ 4 ทําการทดลองการโฆษณาที่มีอารมณ์ไม่รื่นเริง 

กลุ่มย่อยที่ 1   
กลุ่มย่อยที่ 2 
  

3. ทําการเปิดภาพยนตร์สั้นที่แทรกไว้ด้วยโฆษณาท่ีใช้ในการทดลง และโฆษณาที่ไม่เก่ียวกับ
การทดลองโดยการสุ่มลําดับของโฆษณา โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหลังจากชม
ภาพยนตร์สั้น และโฆษณาต่างๆจนจบทันทีจากนั้นจะทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลองภายหลังการ
ชมภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือทดสอบหาเน้ือหาที่กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจําได้พร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อรูปแบบโฆษณาในแต่ละอารมณ์ดังนี้ 

  การเก็บข้อมูลหลังการชมภาพยนตร์โฆษณา  
   X1 T1  X2T2  T3 T4  
โดยที่   X  = การชมภาพยนตร์โฆษณา 
  T1  = การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ทันที 

T2  = การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์  7 วัน 
T3  = การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ 15 วัน 
T4 = การทดสอบการจําและภาพลักษณ์ตราสินค้าหลังชมภาพยนตร์ 30 วัน 
 

4. ทําการทดลองซ้ํากับกลุ่มตัวอย่างเดิมเพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง
ทุกๆสัปดาห์จนครบระยะเวลา 1 เดือน จากน้ันจึงทําการสรุปผลการทดลอง 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ Independent t-test  ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน H1 :  รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อ

การจําได้ของภาพยนตร์โฆษณา และ H3 : รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และการวิเคราะห์
การถดถอย Regression ในการทดสอบสมมติฐาน H2 : การจําได้ของภาพยนตร์โฆษส่งผลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้า  
 
 

ภาพยนตร์ O X O O O ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ O O O X O ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ O O X O O ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ X O O O O ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ O X O O O ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ O O O X O ภาพยนตร์ 
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ผลการวิจัย 
ผลวิจัยพบว่ารูปแบบอารมณ์ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการจดจําอิสระขององค์ประกอบ

หรือสัญญะที่มีอยู่ในเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
องค์ประกอบด้านฉากและข้อความมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
.01 โดยมีขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบด้านสิ่งของประกอบฉากมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .05 โดยมีขนาดอิทธิพลในระดับปานกลาง แต่การจดจํา
ได้ตามตัวแนะ มีเพียงองค์ประกอบด้านฉากและข้อความเท่าน้ันที่รูปแบบอารมณ์ส่งผลต่อการจํา
สัญญะที่มีอยู่ในเน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความแตกต่าง
กันที่ระดับความเช่ือมั่น .01โดยมีขนาดอิทธิพลในระดับมากทั้งสององค์ประกอบ 

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบอารมณ์ที่ต่างกันกับภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .05 ในด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า โดยมีขนาด
อิทธิพลในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าอ่ืนๆไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาจากขนาดอิทธิพล พบว่ารูปแบบอารมณ์ที่ต่างกันส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านภาพลักษณ์ของผู้ใช้ และความเก่ียวพันธ์กับตราสินค้าในระดับปานกลาง 
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านคุณค่าในระดับน้อย 

ในด้านของภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า รูปแบบอารมณ์ที่ต่างกันไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่เมื่อพิจารณาจากขนาดอิทธิพลพบว่า 
มีความแตกต่างกันโดยมีขนาดอิทธิพลในระดับปานกลางทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ทําให้ทราบได้ว่ากระบวนการจําของมนุษย์มีการจําได้โดยใช้อารมณ์เป็นตัวช่วยทํา
ให้เกิดการจํา (Lerner and Keltner, 2001) และการจําได้ การสร้างการจําให้เกิดขึ้นได้กลายเป็นส่วนหน่ึง
ของการตลาด เช่นเดียวกับองค์ความรู้อ่ืนๆในด้านการตลาด ที่มีพ้ืนฐานมาจากพ้ืนฐานทางจิตวิทยา เช่น 
การสร้างการรับรู้ การสร้างความพึงพอใจ (Richard et al, 2010) พฤติกรรมผู้บริโภค และการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับงานวิจัยช้ินน้ี ที่ได้ทําการศึกษาถึงความจําผ่านรูปแบบอารมณ์ที่
ต่างกัน เพ่ือทดสอบถึงความจําของกลุ่มตัวอย่าง ผ่านแนวคิดพ้ืนฐานด้านจิตวิทยา และมีการใช้เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยที่มีพ้ืนฐานด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้ไปทําการพัฒนา และวางกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดในยุคปัจจุบัน เช่นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเกิดความตระหนัก และรับรู้ ซึ่งอารมณ์ต่างที่
ปรากฏขึ้นน้ัน ส่งผลในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า (Consoli and Musso, 2010)  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมภาพยนตร์โฆษณาที่มีรูปแบบ
อารมณ์รื่นเริงจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Pham, Geuens and 
Pelsmacker (2014) ที่ระบุว่า การโฆษณาโดยใช้รูปแบบอารมณ์ในเชิงบวกจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับตราสินค้าได้  ดังน้ัน นักการตลาดจึงควรให้ความสําคัญกับการสร้างสื่อโฆษณาที่ส่งผลให้เกิดขึ้น
ในทางบวกกับผู้บริโภค เพราะภาพลักษณ์ตราสินค้าจะอยู่ในความคิดของผู้บริโภคด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่ได้รับ ถึงแม้จะมีการควบคุมตัวแปรเป็นอย่างดีแล้ว แต่สิ่งที่นักวิจัยควร
ตระหนักและให้ความสําคัญในการทําการวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกับงานวิจัยน้ีคือ เพศ เน่ืองจากเพศ
ต่างกันอาจจะมีอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย นอกจากน้ีสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าที่ไม่สามารถควบคุม
ได้กับกลุ่มตัวอย่างทดลองคือ วัฒนธรรม ความเช่ือ และทัศนคติทางด้านอารมณ์ ซึ่งทําให้การกระตุ้น
โดยใช้อารมณ์อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ 
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รูปแบบความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพ 
ท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 

Entrepreneur’s Labor Demand Model for Each Professions  
that Able to Transfer Skilled Labor Freely in ASEAN 

 
กัญญามน  อินหว่าง1  เยาวลักษณ์  นาควิเชียร2 อุดม  สมบูรณ์ผล3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะความรู้ความเข้าใจและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ต่อวิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน เพ่ือหาความสัมพันธ์และเพ่ือหารูปแบบระหว่าง
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ประชากร 
คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจการบริการในประเทศไทย 4 ภาค ใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบความน่าจะเป็น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่มแบ่งประชากรออกตามพื้นท่ี 4 ภาคและสุ่มตัวอย่างรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทําการจับรายชื่อ และ
เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการเลือกจากรายชื่อจากจังหวัด 4 ภาค 16 จังหวัด ทําการศึกษาระยะที่ 1 สํารวจเพื่อ
หาองค์ประกอบรวม 360 คนสําหรับระยะท่ี 2หารูปแบบและตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านวิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน จากผู้เกี่ยวข้อง 30 คน 
 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพวิศวกรรม อาชีพสถาปนิก อาชีพนักบัญชีพบว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภาสถาปนิกและวิศวกรรมอาเซียน กลุ่มอุตสาหกรรมการ
บริการพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติแผนกอาหารและเครื่องด่ืม  ด้านการบัญชีพบว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี จากการทดสอบความสัมพันธ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันพบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อ
วิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
สําหรับผลการตรวจสอบองค์ประกอบความต้องการวิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียน
ของกลุ่มการผลิตพบว่ามีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุดในด้านความสามารถทางเทคนิคและการปฏิบัติหน้าท่ี 
สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมได้แก่ทักษะวิชาชีพและภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ชํานาญ และกลุ่มบัญชีได้แก่พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานท่ีเป็นสากล 
 
คําสําคัญ : ความต้องการแรงงาน, ผู้ประกอบการต่อวิชาชพี, การย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research are to study the understanding style and the labor demand 
of entrepreneur for each professions that able to transfer skilled labor freely in ASEAN, to look for 
relationship and the formation among labor demand of entrepreneurs for each professions that 
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2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
3 อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
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able to transfer skilled labor freely in ASEAN. The population is entrepreneur of manufacture 

industry, industrial estates, and service businesses in four regions of Thailand. 
The sample was selected by using the probability, multi-stage sampling, 
random sampling each 4 regions, lucky draw from manufacture industry lists, 
and select the service industry selected from 16 provinces from four regions. 
Phase 1, survey to find out the total 360 people. Phase 2, find the model and 
verify the entrepreneur’s labor demand model for each professions that able 
to transfer skilled labor freely in ASEAN, from the 30 people involve. 
 According to the research, the opinion understanding style about the 
professions that able to transfer skilled workers freely in ASEAN in the 
manufacture industry, architects, accountants, professional engineering career 
that has a deep understanding to follow the operational requirements of the 
architects and engineering in ASEAN. The service industry group was found that 
they have a deep understanding in career and the property of food and 
beverage department. The accountings were found that they have 
understanding about the analysis accounting information systems. The 
correlation test, Pearson’s correlation coefficients found that understanding for 
each professions and labor demand of entrepreneur for each professions that 
skilled workers can be transferred freely in ASEAN have relationship at average 
level. The test result, the element professional demand for transferring skilled 
workers freely in ASEAN of manufacturing group found that has the most 
appropriate level of technical ability and duty. For the tourism sector, and 
hotels including professional and English skills to be able to perform skillfully, 
and group accounts include developing skills to adapt to the universal working 
standards. 
 
Keywords : Labor demand ,Entrepreneur for each professions ,Transfer skilled labor freely 
 

ความสาํคญัของปัญหา 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้ความสําคัญ  
ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเน่ือง หลังจากการดําเนินการไปสู่การจัดต้ัง
เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมายในปี 2546 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้
อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic 
Community: EEC) และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
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มากย่ิงขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ผู้นําอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II 
เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2563 รวมทั้งให้
ความสําคัญอย่างย่ิงในการมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีกฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือเป็น
ธรรมนูญฉบับแรกของอาเซียนในรอบ 40 ปีและให้เร่งรัด  การรวมกลุ่มเพ่ือเปิดเสรีสินค้าและบริการสําคัญ 
11 สาขา (Priority sectors) ได้แก่ การท่องเท่ียว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ 
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ 
 ประเทศไทยถือเป็นผู้ริเริ่มและผู้นําในบทบาทของอาเซียนในด้านต่างๆ รวมถึงการริเริ่ม
ผลักดันให้เกิด AEC ขึ้น โดยทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมาได้ดําเนินนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมของอาเซียนมา
โดย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ AEC ในปี 2558 โดยจัดให้
เป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ จึงพบว่าในปัจจุบัน หน่วยงานท้ังภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วน ทุกองคาพยพต่างมีความต่ืนตัวเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจ และสํารวจ
ตนเองเพ่ือนําไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิดเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมือ และเงินทุนในภูมิภาคอาเซียนสิ่งที่ตามมาคือการหล่ังไหลจากที่หน่ึงไปสู่อีกที่หน่ึง ซึ่งก่อนการ
เปิดเสรีนั้นแต่ละประเทศโดยเปรียบเทียบรายอุตสาหกรรมมีความโดดเด่นไม่เท่ากัน และระดับการ
ปกป้องธุรกิจภายในประเทศของแต่ละชาติสมาชิกก่อนการเปิดเสรีก็มีไม่เท่ากัน แต่ทั้งน้ีความสามารถใน
การสร้างผลกําไรจะเป็นตัวแปรหน่ึงที่ส่งผลต่อความ สามารถในการแข่งขันหรือความอยู่รอดของแต่
ละองค์กรในแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อต้องแข่งขันกันโดยเสรี ผู้ที่มีความสามารถทํากําไรได้สูงกว่าย่อม
เหนือกว่าคู่แข่ง แต่ทั้งน้ียังต้องพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ อีกหลายอย่างที่นําไปสู่การปรับสมดุลเชิงแข่งขัน
ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบเร่ืองวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม ภาษา ความเข้าถึง
ตลาด ซึ่งทุกๆ ธุรกิจจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงน้ี เพ่ือให้สามารถอยู่รอด
ต่อไปได้ 
 การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนจะมีผลเป็นทางการโดยอาเซียนมีกลไกข้อตกลงยอมรับ
ร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) เป็นคุณสมบัติ
ขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพ
อาเซียนสามารถเข้าไปทํางานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากข้ึน โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติพ้ืนฐาน แต่ยังคงต้องดําเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของประเทศ
นั้น ๆ สําหรับประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสํารวจ ส่วนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นอีก
หน่ึงสาขาที่อาเซียนให้ความสําคัญ และสมาชิก 9 ประเทศในอาเซียนมีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมฯ 
เมื่อปี 2552 โดยไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนาม  เน่ืองจากติดเง่ือนไขต้องผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ แต่ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปิด
เสรีอาเซียนได้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงดําเนินการเตรียมพร้อมมาเป็นลําดับ และปัจจุบันได้จัดทํา
มาตรฐานสมรรถนะ (Competency standard) และหลักสูตรอบรมเพ่ือรองรับสมรรถนะข้ันพ้ืนฐาน
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ของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ตําแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีความละเอียด
มากกว่ามาตรฐานที่ MRA กําหนด 
 ในขณะที่คนไทยสามารถไปทํางานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพทั้ง 7 นั้นคงต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็น
อย่างมาก เพ่ือรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาอาชีพน้ันๆในไทยให้คงเดิมหรือยกระดับให้
สูงขึ้นไปอีก ป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานขององค์กรในการผลิตคน บางแห่งที่อาจใช้
โอกาสนี้เพ่ิมรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่าน้ันจํานวนมากเพ่ือตอบสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้น 
มิฉะน้ันอาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวม อีกปัญหาที่อาจตามมาคือ บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต
การขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทย
จะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ขณะเดียวกันต้องระวังดูแลในเรื่อง
มาตรฐานของคนจากประเทศต่างๆในอาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 7 อาชีพในไทยด้วยเช่นกัน 
เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอ่ืนที่มาประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน 
ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุมอาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบและอาจส่งผลต่อปัญหาการ
ประกอบอาชีพของคนไทยเอง แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สังคมไทยกําลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ 
จํานวนคนในวัยทํางานกําลังลดลงอย่างมีนัยสําคัญ มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปีข้างหน้า สัดส่วนคนใน
วัยทํางานจะตํ่ากว่าประชากรผู้สูงอายุมาก โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง 7 นั้น ผู้ที่จบจากสาย
วิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงานเพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทยและใน
ประเทศอาเซียน ข้อตกลง เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 7 อาชีพในปี 2015 (2558) 
แม้จะเป็นโอกาสของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังด้านการท่ีคนไทยไปทํางานยัง
ประเทศอ่ืน และการที่คนประเทศอ่ืนมาทํางานประเทศไทย ในส่วนของผลกระทบด้านการเปิดเสรี
แรงงานฝีมืออาจทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศที่ให้ค่าตอบแทนตํ่าไปยังประเทศที่ให้
ค่าตอบแทนสูงกว่า การไหลเข้า-ออกแรงงานจํานวนมากอาจส่งผลให้ตลาดแรงงานในประเทศมีความ
ไม่แน่นอนและอาจเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในประเทศค่าตอบแทนของแรงงานไทยยังตํ่ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียได้ ซึ่งอาจกระทบต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ
ได้ การแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศจะมีทวีความเข้มข้นมากขึ้น การไหลเข้าของแรงงานต่างชาติ
ที่เพ่ิมขึ้น จะย่ิงช่วงชิงตําแหน่งงานไปจากแรงงานไทยมากข้ึนตามไปด้วย โดยเฉพาะแรงงานไทยท่ี
เสียเปรียบในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพราะแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทยทํา ในความเป็นจริง
อาเซียนตกลงกันที่จะเปิดเสรีเฉพาะแรงงานวิชาชีพ หรือแรงงานทักษะสูง (Skilled labour) เพียง 8 
วิชาชีพเท่าน้ัน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ นักบัญชี และบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยว ไม่ได้เปิดเสรีแรงงานทุกระดับ ที่สําคัญยังไม่มีนโยบายการเปิดเสรีแรงงานไร้ทักษะ 
แต่ปัจจัยสําคัญอีกประการ คือ กลไกตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ คือ การลงทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาค 
อุตสาหกรรมจะเน้นกระจายไปยังประเทศที่มีปัจจัยเอ้ือต่อการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าแรงงานซึ่งการที่ประเทศไทยมีความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานทําให้มีการย้ายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมหลายประเภทมายังประเทศไทย ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึง
การเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยมีฝีมือ 8 วิชาชีพว่าจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด 
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คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการค้นคว้า ศึกษา ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อ
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ในมุมมองของผู้ประกอบการ    
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับแรงงานไทย นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเดินทางไปทํางานยังประเทศ
สมาชิก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและเพิ่มโอกาสการถูกจ้างงานของ
บุคลากร รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการวางแผนการเปิดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป รวมท้ังเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน
แรงงานขององค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
       1. เพ่ือศึกษาลักษณะความรู้ความเข้าใจและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่
สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือเหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนกับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 

3 เพ่ือหารูปแบบความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตของงานวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู ้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิชาชีพของแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี 8 วิชาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านแรงงานฝีมือ การเปิดเสรีตลอดจนประชาคนเศรษฐกิจ
อาเซียนเบ้ืองต้น คณะผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่สําคัญในการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
อย่างเสรีและมีศักยภาพ ควรมีการศึกษาถึงความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นทิศทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานตามความต้องการของอาชีพต่อไป คณะผู้วิจัยจึงนําแนวทางของแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ต่างๆมาสร้างกรอบการวิจัย ดังนี้  
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ ทฤษฎีสองปัจจัย ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
(Robbins & Coulter, 2002, p. 427; พูนฤดี สุวรรณพันธ์ุ และคณะ, 2556) 
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  แนวคิดเก่ียวกับการย้ายถิ่น แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของ Massey  กระแสทิศทาง
และแนวโน้มของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ทั้งประเทศผู้ส่งและผู้รับ Stark (1991, Massey et. al, 
1993) 
 แนวคิดตลาดแรงงานแบบทวิลักษณ์ (Dual labour market Piore (1997, as cited in 
Massey et. al , 1993) ทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาเซียนของ Massey et 
al., (1993) และการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอาชีพ ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของทีดแมนและโอฮารา 
(Tiedeman and O’ Hara’s Theory of Career Development) (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง, 2555, น. 43)  
 สถานการณ์การว่างงาน  การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน 
กรมประชาสัมพันธ์, 2557; กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, 2559; กรมแรงงาน, 2559) 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ของ วัชรี ศรีคํา (2557) การศึกษาระดับจุลภาค เร่ืองรูปแบบการย้ายถิ่น
ของแรงงานจากเวียดนาม   เข้ามาทํางานในประเทศไทย; มงคลรัตน์ ก้อนเครือ, มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล, 
และสุนารี จุลพันธ์ (2557) ศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน; ธีรนัย อินทร์บัว (2555) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการเปิดเสรี
อาเซียน (AEC): ศึกษากรณีการเคลื่อนย้ายแพทย์ ;ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555) ศึกษาเรื่องความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน; และ ณัฐพงษ์ อ่ิม
สมัย (2558) ศึกษาความต้องการบุคลากรด้านอาชีวศึกษาภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย 
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 ตัวแปรอิสระ              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

 

วิธีวิจัย 
 ประชากร คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการใน 77 จังหวัด 
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพวิศวกร  (Engineering services) อาชีพสถาปนิก (Architectural services) 
อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism) ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543) การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster (area) random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกตามพ้ืนที่ 4 ภาค คือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และสุ่มตัวอย่างรายช่ือกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตจับรายช่ือจากนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการเลือกจาก
รายช่ือจังหวัด 4 ภาค 16 จังหวัด ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
ด้วยการจับสลาก (Lottery method) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากรายช่ือกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและ
การบริการจากจังหวัดที่อยู่ใน 4 ภาคของประเทศไทย ภาคละ 4 จังหวัด กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
180 ราย กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 180 ราย รวม 360 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลใน

ตัวแปรตาม 

ความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการที่ต่อวิชาชีพที่สามารถ

ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
ในประชาคมอาเซียน  

ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ 
ต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ 

อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมของ

กลุ่มประเทศอาเซียนที่เก่ียวข้อง 
กับการจ้างงาน 

รูปแบบความต้องการของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
ในประชาคมอาเซียน 
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ขั้นตอนน้ีเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตและอุตสาหกรรมการบริการของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน ระดับการศึกษา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพของแรงงานฝีมือที่เปิดเสรีประเทศอาเซียน มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 มาตราวัด ทั้งน้ีการสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน 
สร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสม นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item  objective congruence) ระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา จากผลการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพ
ได้ค่าดัชนีมีความสอดคล้องกันที่ 0.96 นําแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีที่ไม่ตํ่ากว่า 0.50 แล้วนําไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 30 ราย แล้วนํามา
ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาความเช่ือมั่น ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s 
Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามท่ี Jump (1978) ได้เสนอแนะเป็น
เกณฑ์การยอมรับไว้ที่ ค่า α ต้ังแต่ 0.7 ขึ้นไป และจากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) α = 0.844 และในตัวแปรความรู้ความเข้าการย้ายแรงงานอย่างเสรี ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) α =0.789 และตัวแปรความต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานของ
ผู้ประกอบการ α =0.900 
 ระยะที่ 1 สํารวจเพ่ือหาองค์ประกอบ  
 1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรีในประชาคมอาเซียน  
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 
 4. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพ      
ที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 
 5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา เกี่ยวกับความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 
 ระยะที่ 2 หารูปแบบและตรวจสอบเพ่ือยืนยันรูปแบบความต้องการของผู้ประกอบการด้าน
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 
 

สรุปผลวิจัย 
 จากการวิจัยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.10 มี และมีประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 70.26 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงาน
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ฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (อาชีพวิศวกรรม อาชีพสถาปนิก 
อาชีพนักบัญชี) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
อยู่ในระดับมากทุกข้อ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังน้ี อันดับ 1 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภาสถาปนิกและวิศวกรรมอาเซียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 อันดับ 
2 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรรมจะต้องได้รับใบรับรองจากผู้มีอํานาจกํากับดูแล
ด้านของประเทศบ้านเกิด และไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรง มีค่าเฉลี่ย 4.07 อันดับ 3 ได้แก่    
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะมีสิทธ์ิสมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
ต่างด้าวจดทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 4.06 
 ผลวิจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ: (ธุรกิจท่องเท่ียว 
ธุรกิจโรงแรม) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ อันดับ 1 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติ
แผนกอาหารและเครื่องด่ืม มีค่าเฉลี่ย 4.33 อันดับ 2 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจบริษัทนําเที่ยวในด้านความสัมพันธ์กัน  มีค่าเฉล่ีย 4.32 อันดับ 3 ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานและคุณสมบัติผู้จัดการโรงแรม มีค่าเฉลี่ย 4.31   
 ผลวิจัยด้านระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี   
ในประชาคมอาเซียน: ด้านการบัญชีพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังน้ี อันดับ 1 ได้แก่ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.02 อันดับ 2 ได้แก่ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกคุณสมบัติของนักบัญชี มีค่าเฉลี่ย 3.99 อันดับ 3 ได้แก่
มีความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือจัดทําและพัฒนาระบบบัญชี มีค่าเฉลี่ย 3.97 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อ         
วิชาชีพกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
ในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง 
(R=.464 - .690) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดังน้ี การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนจะมีสิทธิสมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนกับความต้องการแรงงาน
ของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน (R=.690) 
และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ: ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมกับความ
ต้องการแรงงานของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
ระดับปานกลาง (R=.320 - .716) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดังนี้  
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (R=.716) สําหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าเก่ียวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคม
อาเซียนด้านบัญชีกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง (R=.506 - .689) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ี   
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มีความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติด้านท่องเที่ยว เป็นเคร่ืองมือทางสถิติที่ใช้ในการวัดผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (R=.689) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดให้
นักบัญชีอาชีพแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (R=.626) 
 ผลการตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมและเพื่อยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคม
อาเซียนผลการตรวจสอบเพ่ือหาความเหมาะสมขององค์ประกอบความต้องการวิชาชีพที่สามารถย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.97, S.D = 0.69) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางาน
อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก  ( X = 4.02, S.D = 0.76) สําหรับความต้องการของผู้ประกอบการที่
สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (
X =3.91, S.D = 0.67) 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม และกลุ่มบัญชี โดยพบว่า 
ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ต่อ
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคม
อาเซียนในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสบการณ์การทํางาน สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมได้แก่ มีทักษะและความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ และกลุ่มบัญชี ได้แก่ พัฒนาทักษะฝีมือ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล 
 ผลการตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมและเพื่อยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
ความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนผลการตรวจสอบ
เพื่อหาความเหมาะสม พบว่า องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ( X = 4.03, S.D = 0.82) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ที่มากเป็นอันดับแรก มีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่ วิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนที่มีสิทธ์ิสมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน ( X = 4.26, S.D = 0.71) 
สําหรับ ความรู้ความเข้าวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ธุรกิจท่องเท่ียว 
และโรงแรม มีค่าเฉล่ียระดับมาก ( X =3.88, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบที่มาก
เป็นอันดับแรก มีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่การจัดการแหล่งท่องเที่ยว (X =4.02, S.D = 0.76) และความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนด้านการบัญชีมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X =3.82, S.D = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ที่มากเป็นอันดับแรก 
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและโปรแกรมบัญชี ( X = 3.94, 
S.D = 0.79) สามารถสรุปตารางที่ 1 ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบความต้องการของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ 
                อย่างเสรีในประชาคมอาเซียนด้านความต้องการคุณลักษณะ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

กลุ่มบัญชี 

1. ความสามารถด้านเทคนิคและการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางาน 

1. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ 
1. พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐาน
การทํางานที่เป็นสากล 

2. มีความขยัน อดทน ทํางานที่นอกเหนือ 
จากหน้าที่รับผิดชอบ   
 

2. พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐาน
การทํางานที่เป็นสากล 
2. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพและการ
ประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 

3. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 3. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4. ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
5. มีทักษะการทํางานได้หลากหลาย
   
 

5. มีทักษะการทํางานได้หลากหลาย 
5. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับ 
ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ 

 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเท่ียวและโรงแรม การบัญชี มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน
ได้แก่ ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะการทํางานได้หลากหลาย สร้างความสามารถ
ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะการทํางานกับผู้คนต่างวัฒนธรรม สําหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรมและกลุ่มบัญชีเป็นคุณสมบัติที่มีความต้องการให้มีขึ้น ได้แก่ การพัฒนาทักษะฝีมือ ให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน: สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพวิศวกรรม 
อาชีพสถาปนิก อาชีพนักบัญชี พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภา
สถาปนิกและวิศวกรรมอาเซียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการธุรกิจ
ท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติแผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านการบัญชีพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.02 จากผลวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ สิริมล วรชิณ (2558) ความต้องการ 
แรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม อัญธานี   
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มีจุดประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาแรงงานท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี 
ศึกษาคุณลักษณะแรงงานท่ีพึงประสงค์ และศึกษาสาเหตุที่ทําให้เกิดความต้องการแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทําการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ อัญมณี
และเคร่ืองประดับ จํานวน 15 คน ผลการศึกษา พบว่า แรงงานที่พึงประสงค์ได้แก่ ช่างฝัง ช่างแต่ง และช่าง
ขัด คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ 
แรงงานท่ีมีทักษะประสบการณ์ในการทํางาน แรงงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและแรงงานที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างประณีตมีความงดงาม สาเหตุที่ทําให้เกิดความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ 
ได้แก่ การโยกย้ายงานไปสู่สถานประกอบการใหม่เพ่ือให้ค่าจ้างสูงขึ้น แรงงานเดิมที่มีประสบการณ์
เกษียณอายุการทํางาน และไม่มีการฝึกฝนแรงงานรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อ
วิชาชีพกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี    
ในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง    
ทั้งในด้านการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะมีสิทธิสมัครต่อผู้มีอํานาจกํากับ
ดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าเก่ียวกับ
วิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรมกับความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง โดย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สําหรับความสัมพันธ์ด้านบัญชี
กับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ระดับปานกลาง และพบว่า มีความเข้าใจเก่ียวกับบัญชีประชาชาติด้านท่องเที่ยว เป็นเคร่ืองมือ
ทางสถิติที่ใช้ในการวัดผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการกําหนดให้นักบัญชีอาชีพแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  
จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลวิจัยของวราภรณ์ ศรีบุญ (2556) ได้ศึกษาความต้องการ
แรงงานของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
พิจารณาจากบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ต้องการ ได้แก่ 
แรงงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีเชาว์ปัญญา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความรู้เชิงวิชาการ มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการประสานงาน ทักษะการในการติดต่อสื่อสาร      
มีความตรงเวลา มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้อง
กับผลวิจัยของมนตรี อธิรัตนชัย (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาน
ประกอบการ สัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 23 แห่ง ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน คือ ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ปัญหาค่าจ้างแรงงานตํ่า ปัญหาความประพฤติส่วนตัวและปัญหาการประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
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อาหารทะเลแช่เยือกแข็งทําให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานต่างชาติมากขึ้น แต่แรงงานต่างชาติ
อาจสร้างปัญหาในระยะยาวได้ 
 จากการวิจัยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คน พบว่า ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อ
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรม อันดับแรก 
ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์การทํางาน สําหรับกลุ่มท่องเที่ยว
และโรงแรม ได้แก่ มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ชํานาญ และกลุ่มบัญชี ได้แก่ พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล 
และพบว่า องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคม
อาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียน สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต สําหรับด้านธุรกิจท่องเท่ียว และโรงแรม มีค่าเฉล่ีย
ระดับมาก ด้านการบัญชีมีค่าเฉล่ียระดับมาก ผลการตรวจสอบเพ่ือหาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบความต้องการวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความสามารถด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ มี
ประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก สําหรับความต้องการของผู้ประกอบการที่
สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ธุรกิจท่องเท่ียว และโรงแรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสบสุข หอมหวน และยุพิน กาญจนะศักด์ิดา (2552) ศึกษาความต้องการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในนิคมอุตสาหกรรมไทย ผลการศึกษา 508 แห่ง
ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ร้อนละ 37.2 มีการขาดแคลนวิศวกร ขาดแคลนโดยเฉลี่ย 
2.60 คน ต่อสถานประกอบการ สาขาเครื่องกล ขาดแคลนที่สุด คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิศวกร 
คือ ความชํานาญด้านสาขาที่จบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความชํานาญด้านภาษา วินัย การมีใบประกอบวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีลักษณะเป็นผู้นํา 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยด้านความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพเพ่ิมขึ้นด้วยการศึกษาจากกลุ่มอาเซียนถึงแนวทางการพัฒนาและความแตกต่างกันทั้งด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติจริงที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
 2. ควรมีการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองท้ังด้านภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียนเพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่การทํางานในกลุ่มอาเซียน 
 3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิศวกร นักบัญชี และนัก
บริการ คือ ความชํานาญด้านสาขาที่จบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความชํานาญด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความชํานาญด้านภาษา วินัย การมีใบประกอบวิชาชีพมี
มนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์และมีลักษณะเป็นผู้นํา 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรทําวิจัยและทดลองการพัฒนาหลักสตูรอบรมด้านความพร้อมและการเตรียมตัวสู่
ประชาคมอาเซียนเพ่ือเป็นคู่มือการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 2. ควรมีการทําวิจัยเชิงพัฒนาและจัดทํามาตรฐานคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิชาชีพที่
สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มอาเซียนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไปท้ังในสถาบัน 
การศึกษาและองค์การที่เก่ียวขอ้ง 
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การศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย ์
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

The Study and Enhancement the Characteristics of Honesty  
for Pratomsuksa 5 Students in Chachoengsao Province 

 

จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์1  สรรเสริญ  หุ่นแสน2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     

ปีที่ 5 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 3) เพ่ือศึกษาผลการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
และสังกัดกองการศึกษาเทศบาลในเขตพ้ืนที่อําเภอบางคล้าจํานวน 178 คน และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงเพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ จํานวน 1ห้องเรียน (10 คน) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งน้ีใช้แผนการวิจัยแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test for dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 
รปูแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration: I) ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ (Share Experience: 
S) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning: A) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis : A) และขั้นวัดประเมิน (Assessment: A) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความซื่อสัตย์ของนักเรียนพบว่า ในภาพรวมและรายด้านกลุ่มทดลองจะมี
คุณลักษณะความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ข้อค้นพบสรุปได้ว่า
ความซื่อสัตย์มีลําดับขั้นการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเกิดจากตัวแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กเองด้วย 

   
คําสําคัญ :  ความซื่อสัตย์, การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

 ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) to study the characteristics of honesty 

for Pratomsuks 5 students, 2) to develop the model of arranging activities to enhance 
the characteristics of honesty for Pratomsuksa 5 students, and 3) to investigate the 
results of using the model to enhance the characteristics of honesty for Pratomsuksa 

                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 
2 อาจารย์  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
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5 students.  Research sample were the students of Pratomsuksa 5 under the Office 
of the Basic Education Commission, the Chachoengsao Primary Educational Service 
Area Office 2, and under the Academic Bureau of Bangkhla Municipality. The sample 
group consisted of 178 students from simple random sampling for studying the 
characteristics of honesty, and an experimental group of 10 students from purposive 
sampling of one class for enhancing the characteristics of honesty through the model 
of arranging activities. The research instruments were the model of arranging 
activities, and a characteristics test to investigate the honesty aspect of Pratomsuksa 
5 students.The research plan was conducted using One-Group Pretest-Posttest 
Design. A statistics t-test for dependent Samples was used for data analysis. The 
results of this research were as follows: In terms of developing the model of arranging 
activities to enhance the honesty of Pratomsuksa 5 students, there were five steps: step 
1 Inspiration (I), step 2 Share experience (S), step 3 Active learning (A), step 4 Analysis 
(A), and step 5 Assessment (A). Regarding the results of using the model of arranging 
activities to enhance the honesty of Pratomsuksa 5 students, the research found that 
after using the model of arranging activities, the experimental group had characteristics 
of honesty higher than before using the model with the statistical significance at .01. 
 

Keywords: Honesty, Developing model 
 
บทนํา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทความตอนหน่ึงเน่ือง
ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2522 "...คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้น      
ที่สําคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี ความละอายช่ัวกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและ
การกระทํา ความไม่เห็น แก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนความ ไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหน่ึงที่
สําคัญ เป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริต...”จากพระบรมราโชวาทฯ ดังกล่าว
เห็นได้ว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ควรพัฒนาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย หากทุกคนเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่ดี และทําหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมทําให้ประเทศชาติมีความเจริญ
และสงบสุข แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันกําลังประสบปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปช่ัน 
ตลอดจนพฤติกรรม ความไม่โปร่งใสของภาคส่วนต่างๆในสังคม ดังรายงานการจัดอันดับขององค์การ 
เพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) ผลปรากฏว่าจากการจัดอันดับในปี 
2553 ประเทศไทยมีตัวเลขดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปช่ันอยู่ที่ 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 
อยู่ในอันดับ 80 จาก 180 ประเทศทั่วโลก (ศูนย์คุณธรรม และหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศาสตร์ 22 
องค์กร, 2554: 2) นอกจากน้ันบุณยฤทธ์ิ มิทราวงศ์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทํารายงานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนในระดับช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่
มีปัญหาแยกเป็น โกหกจํานวน 31 คน มาสายไม่ตรงเวลา 34 คน ลักขโมยหรือหยิบของคนอ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 19 คน จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่ต้อง
เร่งดําเนินการแก้ไข ซึ่งปัญหาคอร์รัปช่ันที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการที่สมาชิกในสังคมขาดคุณธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์ ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยสถาบันหลัก           
ทั้งสถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันโรงเรียน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังขัดเกลา       
และส่งเสริม ความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้ความซื่อสัตย์จะได้อยู่หย่ังรากลึกอย่างมั่นคงใน
สังคมไทยต่อไป 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ระบุการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้่
อย่างมีความสุข และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 3 การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง    
ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 5-13) 
นอกจากน้ัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1). รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2). ซื่อสัตย์สุจริต 3). มีวินัย 4). ใฝ่เรียนรู้ 5). อยู่อย่างพอเพียง 6). มุ่งมั่นในการทํางาน 7). รักความเป็นไทย 
และ 8). มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5) 
 การปลูกฝังความซ่ือสัตย์จึงต้องค่อยๆ เสริมสร้างขึ้น มีลําดับขั้นของการพัฒนาเป็นระยะและมี
ความต่อเนื่อง พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กน้ันมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา       
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของเพียเจต์ที่กล่าวว่า การสร้างการเรียนรู้ให้เด็กต้อง
เปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติมีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ได้สัมผัสและตอบสนองกับประสบการณ์จริง        
อย่างเป็นรูปธรรม และการคิดเหตุผลทางจริยธรรมของเด็กในวัยนี้ยังอาศัยรูปธรรมและทัศนะของแต่ละคน
กระทํา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547: 36; อ้างอิงจาก Bell-Gredler, 1986: 70 – 71; ดวงเดือนพันธุมนาวิน, 
2543  77; นงลักษณ์ วิรัชชัยและรุ่งนภา ต้ังจิตราเจริญกุล, 2551:17) 
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมโดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในส่วนของกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
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ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผน
ชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังช่วยให้ครูรู้จักและ
เข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 2-7) ครูจึงเป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนมีความเจริญ
งอกงามทั้งทางร่างกาย สติปัญญา การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนและเป็นผู้ที่ดีพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
จากความสําคัญดังกล่าว ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณธรรมสําคัญประการหน่ึงที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลก ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาและพัฒนากิจกรรมเพ่ือนํามาใช้พัฒนาความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความซื่อสัตย์ของนักเรียนอันเป็นทรัพยากรที่สําคัญย่ิงของการ
พัฒนาประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความซื่อสัตย์และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากแนวคิดหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน มาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้
รูปแบบการจัดกิจกรรมดังน้ี  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซ่ือสัตย์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 

ขั้นท่ี 1 
ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspiration : I) 

ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมกันแบ่งปัน
ประสบการณ์  

(Share Experience : S) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้

(Active learning : A) 

ขั้นท่ี 4  
ขั้นวิเคราะห์  

ขั้นที่ 5 ขั้นวัดประเมิน  

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

 -ทฤษฏีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจต์ 

- พัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ของแบนดูรา 

- แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

 
 
 

 

คุณลักษณะความซ่ือสัตย์
ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5  
 
 
 
 
 
1. ความซ่ือสัตย์ต่อผู้อ่ืน 
2. ความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
3. ความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี  

38



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December  2018: ISSN 2465-3578 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยการดําเนินการวิจัยเป็นระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะความซื่อสัตย์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย

จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสังกัดกองการศึกษาเทศบาลในเขตพ้ืนที่อําเภอบางคล้า
จํานวน 178 คน สําหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์ ซึ่งความ
ซื่อสัตย์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน ต่อตนเอง และต่อหน้าที่ โดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ เป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้แก่ ทฤษฏี
พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาเชิงสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูราและแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสนอร่างรูปแบบฯ ต่อผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และนํารูปแบบฯ ทดลองนําร่อง(Pilot study) 

ระยะท่ี 3 การส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 
ห้องเรียน โดยใช้แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ในการเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ยความซื่อสัตย์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ t-test for dependent sample 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับระดังสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.60 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.39 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยรายด้านของคุณลักษณะความซื่อสัตย์ด้านความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.61 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70  คุณลักษณะความซื่อสัตย์ด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองอยู่ในระดับสูงมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.78 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.62 
และ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.20 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 
 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 นั้น พบว่า การส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ควรให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ให้เด็กได้รู้ได้เห็นจาก
เหตุการณ์จริง ได้เห็นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา และแนวคิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จําลอง 
การอภิปรายกลุ่มย่อย การบรรยายและเกม ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้น ดังน้ี  
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ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 

ความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 

ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration : I): เป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจจากเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
คุณลักษณะความซือ่สัตย์ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง 
เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นตัวแปรท่ีดีงาม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
ทางสังคมของแบนดรา

ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ (Share experience 
: S): เป็นการแบ่งปนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของตนและบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือการฝึก
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นไป
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์

ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning : A): เป็นการ
เรียนรู้โดยทํากิจกรรมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มย่อย ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก อภิปราย
ประเด็นเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์จากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสมาชิกตาม
แนวคิดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ขั้นวิเคราะห์ (Analysis : A): เป็นการร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปสาระสําคัญของกิจกรรม ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนความคิดจนมองเห็นเนื้อหาสาระสําคัญของ
คุณลักษณะความซือ่สัตย์ที่ศึกษา เพ่ือนําสาระสําคัญที่ได้
เชื่อมโยงกับแนวคิดของตนและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
โดยเป็นไปตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

ขั้นวัดประเมิน (Assessment : A): เป็นการวัดประเมิน
การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้าน
การปฏิบัติตน จากนั้นร่วมกันสะท้อนคํานึงถึงผลของการ
ปฏิบัตินั้นเพ่ือนําไปสู่การหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ ตามแนวคิดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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การทดลองใช้รูปแบบการกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะความซือ่สตัย์ของนักเรียน
จํานวน 10 คน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้แบบวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์พบว่า กลุ่มทดลองหลัง
ได้รับการจัดการกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์มีคุณลักษณะความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นคุณลักษณะความซื่อสัตย์รายด้านพบว่า 
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนน 
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ทั้ง 3 ด้าน (คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่)สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที่.01 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราพบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์มี
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ทั้งในภาพรวม และรายด้าน (คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน คุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่) สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01  ข้อค้นพบของการศึกษาสรุปได้ว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ตามข้ันตอน 5 ขั้นตอนของการศึกษามีคุณลักษณะความซื่อสัตย์ทั้งในภาพรวม
และรายด้านเพ่ิมสูงขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1) ระยะที่ 1 ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
คุณลักษณะความซื่อสัตย์อยู่ในระดับสูง และพิจารณาคุณลักษณะความซื่อสัตย์รายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืนและคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ในส่วนของ
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อตนเองนั้นอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความซื่อสัตย์เป็นการ
ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและตรงความเป็นจริงทั้งกาย วาจา และใจทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงาน บุคคล
อ่ืน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิลัยภร จันนะรา (2559: 84) ได้ศึกษาการสร้างแบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พบว่า ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความซื่อสัตย์มีคะแนนดิบต้ังแต่ 37-88 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนมากมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.64  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 24.86 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์อยู่ใน
ระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 11.85  ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งฤดี  กล้าหาญ, ดวงเดือน ศาสตรภัทร และสายสมร 
เฉลยกิตติ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบมีค่าสูงที่สุด รองลงมา
คือด้านใฝ่เรียนรู้ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยและความอดทน 
 2) ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นําแนวคิดทฤษฎี 4 หลักการ ได้แก่ 1) ทฤษฎีการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจต์  2) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
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สังคมของแบนดูรา และ 4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration: I) ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ (Share Experience: S) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ 
(Active learning: A) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis: A) และขั้นวัดประเมิน (Assessment: A) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุธิษณา  โตธนายานนท์ (2557 : 220) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
PRISA เพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัย รูปแบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการ
รับรู้  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสะท้อนความคิด  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นร่วมกันกระทํา  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และขั้นตอนที่ 5 ขั้นประยุกต์นําไปใช้ และสอดคล้องกับนีรนุช เหลือลมัย (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยและ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามี 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์ 2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ 4) ขั้นสรุป 5) ขั้นปฏิบัติและ
นําไปประยุกต์ใช้และ 6) ขั้นประเมินผล และสอดคล้องกับแฮรี่ ซี. แม็คโคว์น (Harry, C. McKown, 1952) 
ระบุว่าวิธีการพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาลักษณะนิสัยจะต้องผสมผสานกันหลายวิธีและต้องขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานทางปรัชญาของแต่ละสังคมซึ่งประหน่ึงคือการสอนให้รู้จักใช้ กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
และมีคุณธรรมและให้การปฏิบัติควบคู่ไปกับสิ่งที่ต้องการจะส่งเสริมปลูกฝัง ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่ือว่าจากการสะท้อนความคิดเห็นหรืออภิปราย โดยผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบ
ยอดให้จากการอภิปรายและการนําเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอด 
ซึ่งความคิดรวบยอดนี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือความเข้าใจในเน้ือหาขั้นตอนของการฝึก
ทักษะต่างๆ ที่จะช่วยทําให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น บุคคลควรเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือเกิดการเช่ือมโยง
สัมพันธ์กันนําไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดและแนวทางปฏิบัติของตนเอง 
 3) ระยะที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการวัดคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองพบว่า โดยรวมแล้วนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารนารายด้านของคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์พบว่า หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน 
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และคุณลักษณะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับอัจฉริยา สุรวรเชษฐ (2560: 
บทคัดย่อ) ได้สร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 
พฤติกรรมของนักเรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการวิจัยคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ดังกล่าว อาจกล่าว
ได้ว่าการนําเสนอเรื่องราวที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กนักเรียนควรเป็นเรื่องราวที่ดีงามเชิงบวกเพ่ือให้
เด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ โดยครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดง
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ ทั้งด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน และความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
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เน่ืองจากครูเป็นต้นแบบที่สําคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามท้ังทางร่างกาย สติปัญญา การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนและเป็นผู้ที่ดีพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ทั้งด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน และความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ นอกจากน้ันการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ให้แก่เด็กนักเรียนควรเป็นเรื่องราวที่ดีงามเชิงบวกเพ่ือให้เด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีและนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได้ และสอดคล้องตามสถานการณ์ หรือบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 ควรมีการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืนๆ เช่น ความอดทน ความมีระเบียบวินัย      
ความเมตตากรุณา เป็นต้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามบริบทของนักเรียนที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดของโรงเรียน 
วัฒนธรรม ประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษาของครู เป็นต้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
รถทัวร์โดยสารของผู้ใชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Factors of Marketing Mix Service Has Influence for Decision  
to Use Bus Service of Passengers in Bangkok 

 
ชิตวร  ลีละผลิน1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และรวบรวมขอ้มูลมาทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความสัมพันธ์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลําดับ ได้ดังนี้ (1) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (4) ด้านผลิตภัณฑ์ (5) ด้านกระบวนการ (6) ด้าน
พนักงาน และ (7) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ นอกจากนี้การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลําดับ ได้ดังนี้ (1) ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ (2) สมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ คนรู้จัก แนะนําให้ใช้บริการ (3) มีความเชื่อถือในความปลอดภัย (4) มีการค้นหาข้อมูลก่อนการใช้บริการ      
(5) มีความเชื่อถือในคุณภาพของรถทัวร์โดยสาร (6) มีความต้องการใช้บริการรถทัวร์โดยสาร (7) ได้รับความพอใจหลังจากการ
บริการ (8) มีการคํานึงถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดี (9) มีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อน และ (10) มีราคาท่ีถูกกว่า
ผู้ประกอบการอ่ืน 
 

คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ตลาดบริการ, การตัดสินใจ, ผู้ใช้บริการ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research aims for: (1) study passenger demography to use bus 
service in Bangkok, and (2) study factors of Marketing Mix has influence for passenger decision 
uses bus service in Bangkok. The research was conducted by representative sample around 200 
persons. Data were collected using questionnaire, frequency, percentage, mean, standard 
deviation, One-way Anova: f-test and Pearson Correlation for hypothesis testing. The finding 
research was: majority of answerers are male average age between 21-29 years old, marital status 
is single, who has completed their education in Bachelor Degree, they career are an employee in 
private company and average income 15,001-20,000 per month. Otherwise, the factors of 
Marketing Mix service that had influence for passenger decision uses bus service in Bangkok. that 
is to say: (1) promotion, (2) price, (3) distribution channel, (4) product, (5) process, (6) personal, 
(7)image. In addition to the passenger decision for using bus service in Bangkok. show that: (1) 
                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

45



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- Decemberl 2018: ISSN 2465-3578 
 

convenient in service, (2) by word of mouth, (3) reliability in security, (4) searching 
information before traveling, (5) believe in safety, (6) requirement, (7) satisfy, (8) 
famous and good image, (9) experienced, and (10) cheaper than other. 
 

Keywords: Marketing Mix, Service Market, Decision, User 
 

บทนํา 
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศส่งผลให้ภาคธุรกิจได้รับ

ผลกระทบถ้วนหน้า บรรดาเจ้าของกิจการต่างงัดกลยุทธ์การตลาด และนําสารพัดโมเดลการ
บริหารธุรกิจมาใช้เพ่ือความอยู่รอด ซึ่งธุรกิจ “รถทัวร์โดยสาร” ที่มีมูลค่าการตลาดรวมกว่า 5 หมื่น
ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) ก็เผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงหนักหน่วงทั้งจากคู่แข่งโดยตรง 
รวมถึงสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Airline) และรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Airline) ที่แข่งขันกันด้านราคา โดยเฉพาะการออก
โปรโมช่ันบัตรโดยสารอย่างรุนแรง จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากขึ้นขณะที่มีความ
สวนทางกับรถทัวร์โดยสารที่ประสบปัญหาขาดทุน เพราะผู้โดยสารลดลงเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี 
ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงที่เป็นทุนท้องถิ่น หรือทุนต่างจังหวัด ต้องปิดตัวเอง หรือขายคิวรถให้กับบริษัทอ่ืน 
แต่ก็มีผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสารอีกส่วนหน่ึงที่มีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และขนาดกลางยืนหยัดที่จะ
ให้บริการ โดยเลือกที่จะชูจุดขายการบริการที่สะดวกสบาย เพ่ือทดแทนข้อด้อยที่ระยะเวลาในการเดินทาง
สู้เครื่องบินไม่ได้ (กิตตินันท์ นาคทอง, 2560) 

โดยที่ปัจจุบันมีรถร่วมเอกชน และบขส. (บริษัทขนส่งจํากัด) ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-
ต่างจังหวัดกว่า 7,000 คัน ใน 309 เส้นทางทั่วประเทศ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) เน่ืองด้วยรถทัวร์โดยสารมี
เส้นทางที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีราคาค่าโดยสารที่มีความเหมาะสม   
จึงส่งผลให้คนจํานวนไม่น้อยนิยมใช้บริการรถทัวร์โดยสารเป็นลําดับต้นๆ (โพสต์ทูเดย์, 2557) ในหลายปีที่
ผ่านมาธุรกิจรถทัวร์โดยสารต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง อาทิ     
การเดินทางระยะใกล้ (ไม่เกิน 5 กิโลเมตร) ตลาดถูกแย่งชิงจากรถตู้ ส่วนการเดินทางระยะไกล ความเฟ่ือง
ฟูของสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Airline) เข้ามาทับพ้ืนที่ตลาดบางส่วน ดังน้ันธุรกิจรถทัวร์โดยสาร
ต้องมีการปรับตัวเพ่ือรักษาฐานตลาดของตัวเอง 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากธุรกิจ
รถทัวร์โดยสารจําเป็นต้องมองการแข่งขันแบบองค์รวม คือต้องแข่งขันกับธุรกิจการขนส่งทั้งระบบไม่
ว่าจะเป็นสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Airline) รถไฟ รวมไปถึงรถส่วนตัว เพ่ือนํามาใช้พัฒนา
ตนเองและยกระดับวงการรถทัวร์โดยสารของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
นําไปใช้เพ่ือปรับปรุงด้านการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี 
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วัตถุประสงค์การของการศึกษา 
 1. เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ใ ช้บริการรถทัวร์ โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ 
และรายได้ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถทัวร์ โดยสารประกอบด้วย            
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตประชากร 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการรถทัวร์

โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

วิธีดําเนนิการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณหาขนาดตัวอย่างไม่แน่นอน จาก
สูตร ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.cochran (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ดังน้ันขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง แต่เน่ืองด้วยผู้วิจัยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่จํากัด ผู้วิจัยจึง
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน 
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4. ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนํา
แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปทําการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ จนครบ 200 ตัวอย่าง 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ทั้งหมด 3 ส่วน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ 
อาชีพ และรายได้ โดยมีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) ตามที่กําหนดไว้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
รถทัวร์โดยสาร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยส่วนที่ 2 และ 3 เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale 

6. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิความ

สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)             
และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วนําข้อมูลมาคํานวณ
ตามสูตร Index of Item – Objective Congruence: IOC จากน้ันผู้วิจัยนํามาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยนําเสนอแบบสอบถามท่ีได้
หลังจากการแก้ไขปรับปรุงไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่นอกกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 30 ชุด และคํานวณหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) โดยผู้วิจัยได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าความ
เช่ือมั่นเพียงพอเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
200 ชุด ให้แก่ผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และ
สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ วันที่ 10 – 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

7. ผู้วิจัยนําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยวิธีทางสถิติ
ที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 - สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใช้อธิบายถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) ในการอธิบาย  
 - สถิติเชิงอ้างอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ทดสอบสมติฐาน
การวิจัย ได้แก่ ค่าทดสอบ t-test เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One-way Anova : f-test) และใช้การทดสอบ Pearson Correlation เป็นการ
ทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์

โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.) ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.5 มีอายุ 21-29 ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพ โสด จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001-20,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.0  
 2.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
รถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านต่างๆในภาพรวม 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ของรถทัวร์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

x  S.D. ระดับการตัดสนิใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.61 มาก 
2. ด้านราคา 4.03 0.60 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.99 0.64 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.12 0.54 มาก 
5. ด้านพนักงาน 3.92 0.66 มาก 
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.91 0.63 มาก 
7. ด้านกระบวนการ 3.94 0.29 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.99 0.57 มาก 
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 3.) การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสนิใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร 
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

x  S.D. ระดับการตัดสนิใจ 

มีความต้องการใช้บริการรถทัวร์โดยสาร 3.95 0.56 มาก 
สมาชิกในครอบครัว ญาติ คนรู้จัก แนะนําให้ใช้บริการ 4.22 0.42 มากที่สุด 
มีการค้นหาข้อมูลก่อนการใช้บริการ 4.05 0.43 มาก 
มีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อน 3.77 0.66 มาก 
มีราคาที่ถูกกว่าผู้ประกอบการอ่ืน 3.66 0.73 มาก 
มีความเช่ือถือในคุณภาพของรถทัวร์โดยสาร 3.97 0.54 มาก 
มีความเช่ือถือในความปลอดภัย 4.19 0.58 มาก 
มีการคํานึงถึงช่ือเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี  3.83 0.57 มาก 
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ 4.35 0.48 มากที่สุด 
ได้รับความพอใจหลังจากการบริการ 3.84 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.98 0.54 มาก 

 
 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

เพศ ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

อายุ ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

สถานภาพ ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร 
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ระดับการศึกษา ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสาร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

อาชีพหลัก ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์
โดยสาร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ การ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ                  
มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษา พบว่า เพศของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
รถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะเพศหญิงกับเพศชายมีความ
แตกต่างกัน ในด้านสรีระรูปร่าง สภาวะทางจิตใจ รวมไปถึงอารมณ์ และรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน      
จึงทําให้เพศหญิงส่วนใหญ่ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆในการเดินทาง เช่น ความปลอดภัย หรือความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมากกว่าเพศชาย จึงทําให้ เพศ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละเอียด ศิลาน้อย และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : 
กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี 
ภูมิลําเนา เพศ ที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2. จากผลการศึกษา พบว่า อายุของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะอายุเป็นสิ่งที่
เก่ียวกับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆของแต่บุคคล บุคคลที่มีอายุมากข้ึนก็จะประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ
สูงขึ้น ส่งผลให้วิธีคิดและการตัดสินใจแตกต่างกันไปด้วย จึงทําให้อายุ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้

51



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- Decemberl 2018: ISSN 2465-3578 
 

บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่กล่าวไว้ว่า การที่มี
อายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกันการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุ 
เช่น กลุ่มวันรุ่นมักจะชอบใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่แปลกใหม่ สินค้า และบริการที่เป็นแฟช่ัน มากกว่าการ
เก็บเงินออม หรือนําเงินไปฝากธนาคาร 

3. จากผลการศึกษา พบว่า สถานภาพของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการรถทัวร์โดยสารไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานภาพเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตส่วนตัวที่ไม่ส่งผลต่อการเดินทาง รวมไปบริษัท รถทัวร์โดยสาร มีการ
ให้บริการรถทัวร์โดยสารที่มีมาตรฐาน และมีการกําหนดราคาชัดเจน มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ว่าจะมี
สถานภาพใดก็สามารถใช้บริการรถทัวร์โดยสารได้ จึงทําให้สถานภาพของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร          
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรษา 
ทิพย์เที่ยงแท้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสินในเขต
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส แตกต่างกันมีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ไม่แตกต่างกัน 

4. จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะระดับ
การศึกษาเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคมีความคิด การตัดสินใจ ค่านิยม เจตคติ ทัศนคติและความต้องการ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรพรรณ มายิกร (2553) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในด้านการศึกษาไว้ว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่า  

5. จากผลการศึกษา พบว่า อาชีพหลักของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะอาชีพที่
แตกต่างกัน มีลักษณะหรือรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกัน เช่น ในบางอาชีพที่ต้องการความคล่องตัว
และความรวดเร็วในการทํางาน เวลาในการเดินทางเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อการทํางาน จึงทําให้อาชีพ
หลักของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ สปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา
พบว่า อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสปาที่ต่างกัน ทั้งในด้านสถานที่ ประเภท
ของการบริการ เหตุจูงใจการเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสปา วิธีการจองหรือเลือกใช้บริการสปา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาน
บริการสปาที่ต่างกัน 

6. จากผลการศึกษา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะรายได้เป็น    
ตัวแปรสําคัญที่กําหนดงบประมาณในการเดินทาง ผู้ที่มีรายได้สูงสามารถเลือกรูปแบบ หรือลักษณะของการ
เดินทางที่มีความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการเดินทางได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย จึงทําให้รายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสาร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ
ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี 
รายได้ แตกต่างกัน มีการใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับ การ
ตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์                     
มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องการใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้บริโภค เช่น ประเภทของรถทัวร์โดยสาร เส้นทางการเดินรถ รวมไปถึงความ
ปลอดภัยในการโดยสารรถทัวร์โดยสาร จึงทําให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริภา             
กิจประพฤทธ์ิกุล (2556) ที่กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) ที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือ
เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิด ความต้องการสินค้าและบริการ 

2. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะราคาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญในการเลือกใช้บริการรถทัวร์โดยสาร
ของผู้บริโภค การกําหนดราคาที่ชัดเจน และคุ้มค่า ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้าน
ราคา มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้กล่าวว่า ราคา (ค่าใช้จ่าย) ที่ผู้บริโภคพอใจที่จะจ่าย 
(Cost to satisfy and price) เมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงราคาของสินค้าหรือบริการ วัดด้วยค่าของเงิน       
เมื่อเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ก็จะตัดสินใจซื้อ 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ ใ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะความสําคัญของทําเลที่ต้ัง
ของสถานีเดินรถ ช่องทางในการจําหน่ายต๋ัวโดยสารที่มีหลากหลายช่องทาง และสถานีเดินรถท่ี
ให้บริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการใช้
บริการให้แก่ผู้โดยสาร และส่งผลต่อมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ ใ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา ปิยโพธิกุล (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ย่านซอยทองหล่อในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 
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4. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ ใ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม หรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เช่น 
การใช้สื่อต่างๆท่ีหลากหลาย ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมไปถึง
การลดราคาค่าโดยสาร ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา จงจิตร์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิงของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณาสินค้าตลอด 24 ช่ัวโมงเพ่ือการจดจําของผู้ชมถือ
เป็นส่วนสําคัญที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด  

5. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะ พนักงาน ถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมาก
ที่สุด พนักงานเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้บริการ การท่ีพนักงานมีการบริการที่ดี มีความ
เต็มใจในการให้บริการ มีท่าทางที่อ่อนน้อม สามารถตอบคําถามและให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการได้ จะส่งผลดีต่อการตัดสินใจใช้บริการ และในทางตรงกันข้ามหากพนักงานไม่มีความเต็มใจ
ในการให้บริการ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อผู้บริโภคได้ จะเสียผลเสียโดยตรงต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ จึงทําให้ปัจจัยด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Kotler (1997) ได้กล่าวว่า การขายโดยใช้
พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่
มีอํานาจซื้อ เป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค 

6. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เช่น ทัศนียภาพท่ีสวยงาม การตกแต่งสถานีเดินรถอย่างเป็น
เอกลักษณ์ รวมไปถึงความสะอาดภายในสถานี เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องพบเจอเป็นอันดับแรกๆ ใน
การเข้าใช้บริการรถทัวร์โดยสาร จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร         
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งร้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์     
ความสะอาดของร้าน และการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆที่ลูกค้าควรได้รับ 
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7. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะกระบวนการในการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความถูกต้องรวดเร็วน้ัน ส่งผลต่อความประทับใจของผู้ใช้บริการ และการเลือกใช้บริการในครั้งถัดไป จึง
ทําให้ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจใช้บริการรถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล (2556) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

รถทัวร์โดยสารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีการเพ่ิมประเภทของรถทัวร์
โดยสารให้มีบริการที่หลากหลาย และมีราคาของรถทัวร์โดยสารให้เลือกหลากหลายระดับ เพ่ือให้
ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริโภค  
 2. ด้านราคา ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีการระบุราคาโดยสารท่ีชัดเจน 
รวมไปถึงการกําหนดราคาให้เหมาะสมมีความยุติธรรม  
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรเพ่ิมสถานีเดินรถ
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทางในการจําหน่ายต๋ัวโดยสาร เช่น มีการจัด
เคาน์เตอร์ให้บริการในห้างสรรพสินค้า หรือช่องทางการซื้อต๋ัวโดยสารทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นเพ่ิม
ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากย่ิงขึ้น 
 5. ด้านพนักงาน ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรมีจัดอบรมพนักงานในด้านของ
การให้บริการอย่างสม่ําเสมอให้พนักงานพูดจาดี และมีท่าทางที่อ่อนน้อมในการบริการ รวมไปถึงการ
ฝึกอบรมพนักงาน ให้พนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคได้ 
 6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสาร 
ควรเพ่ิมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานีเดินรถ และห้องนํ้าให้มีความสะอาดน่าเข้าใช้
บริการอยู่เสมอ รวมถึงเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดบริการนํ้าด่ืมฟรี และการให้บริการ 
Wi-Fi ฟรี นอกจากน้ีควรมีการตรวจเช็ครถทัวร์โดยสารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
การตัดสินใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ 
 7. ด้านกระบวนการ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจรถทัวร์โดยสารควรลดขั้นตอนในการใช้บริการ
ไม่ให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 
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การจัดการสิง่แวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
Sustainable Development of Urban Environmental Management  

by Local Administrative Organizations 
 

บวร  ไชยวรรณ1  ปิยะนุช  เงินคล้าย2  พาชิตชนัต  ศิริพานิช3  อุทัย  เลาหวิเชียร4    

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีวัตถุประสงค์ คือ              
(1) เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีดีด้านคุณภาพน้ํา ด้านคุณภาพอากาศ และด้านเมืองสะอาด (2) เพ่ือศึกษาแนวทาง
นําไปสู่ความสําเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practice) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) เพ่ือศึกษาปัญหา 
อุปสรรค การดําเนินการและแนวทางในการแก้ไขจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 พบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีด้านคุณภาพน้ํา การใช้เทคโนโลยีมาจัดการ
คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ํา (MSBR) แบบเร่งตกตะกอน การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่ การปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและการจํากัด ยานพาหนะส่วนตัว รณรงค์การใช้จักรยานในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสํานึกรักษา
ถนนหน้าบ้านของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเมืองสะอาด  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง          
ท่ีส่งผลสําเร็จ ประกอบด้วย (1) ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม (2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (3) การคมนาคมสี
เขียว (4) ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (5) การจัดการด้านสุขภาพประชาชนดี (6) การให้ความร่วมมือด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (7) การมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (8) การบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (9) ความเข้มแข็งด้าน
การเมือง และ10) เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศและโลก 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 พบว่า ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ (1) ขาดการใช้ระบบเทคโนโลยี
และงบประมาณท่ีเพียงพอ ในการสนับสนุนจากส่วนกลาง (2) ฝุ่นละอองบนท้องถนน เกิดจากจารจรเพ่ิมข้ึน และ(3) ขาดจิตสํานึก
ในการท้ิงขยะและมลพิษในชุมชน อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ (1) มีการชํารุดของระบบท่ีช่วยการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น ประปาอุดตันในท่อระบายน้ํา (2) การเพ่ิมข้ึนของประชากร คือ ผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร 
(3) การเพ่ิมขึ้นประชากรแฝง เป็นประชากรท่ีภายในเมืองไม่สามารถควบคุมได้ (4) การเพ่ิมของเมืองอาคาร ซ่ึงเป็นการใช้ท่ีดิน
และอาคาร และ (5) พ้ืนท่ีสีเขียวไม่เพียงพอกับเมือง 
 

คําสําคัญ: การบริหารท้องถ่ิน, การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง, การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

Abstract 
In this dissertation, the researcher is concerned with the sustainable development of 

urban environmental management (UEM) by selected local administrative organizations (LAOs).  
As such, the researcher studies (1) good UEM environmental management, water quality 

management, air quality, and “clean cities.”  Moreover, the researcher examines (2) guidelines 
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leading to UEM success insofar as they engage the public sector, civil sector, and private sector. 
In this connection, the question becomes what are the best practices in UEM for LAOs. 
Furthermore, finally, the researcher examines (3) problems, obstacles, operations, and guidelines 
appertaining to solving problems of the urban environment. The researcher adopted a qualitative 
research approach. Accordingly, three cases of local administrations of LAOs were examined. 
These were Nakhon Sawan City Municipality, Phuket City Municipality, and Roi Et City 
Municipality. The researcher carried out documentary research for the sake of being able to 
frame appropriate guidelines for sustainable development.  

Environmental management in the aspect of “clean cities” involved encouraging the 
transformation of waste to fuel in the form of refuse derived fuel (RDF) utilized for generating 
electricity. The private sector was encouraged to invest in the civil society sector. The private 
sector cooperated by participating in “3Rs”—viz., reduce, reuse, and recycle—waste disposal 
projects, as well as instilling awareness of the need to reduce waste at the source.  

In meeting the second objective of this research investigation, research findings were as 
follows: Guidelines for LAOs leading to success in UEM involve: (1) using technology in 
environmental management; (2) promoting ecotourism; (3) green transportation; (4) providing 
knowledge of environmental management; (5) good health management; (6) environmental 
management cooperation; (7) participation in environmental management; (8) integrating 
environmental management; (9) political strength; and (10) local and world environmental 
networks  

In meeting the third objective of this research investigation, research findings were as 
follows: Problems in urban environmental management are: (1) a difficient use of technological 
systems and insufficient budget allocated by central agencies; (2) an increase of dust on the 
roads due to heavy traffic; and (3) inadequate awareness of the need for the proper disposal of 
waste and of the problem of pollution in communities. Obstacles to UEM are: (1) environmental 
management systems not functioning, e.g., water drainage pipes being clogged; (2) the impact of 
increased population; (3) hidden population increase involving uncontrollable populations in 
urban areas; (4) augmentation of cities and buildings in terms of the use of land and the quantity 
of buildings; (5) urban green areas being insufficient.  
 
Keyword : Local Administrative Organizations, Urban environmental management, sustainable 
development 
 

บทนํา 
ในปัจจุบันสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลก เกิดจากการคาดการณ์ของจํานวนเพิ่มขึ้นของ

ประชากร เร่ิมเกิดความแออัดในเขตเมือง ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม (Tui & Shi, 2006, p. 307) โดยจะมีประชากรในโลกจะขยายตัวและเพ่ิมขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2550 เหตุเพราะผู้คนอพยพเข้าเมืองอย่างต่อเน่ืองจนทําให้
ประชากรอยู่ในเขตเมืองในเวลานี้ จะมีการเพ่ิมขึ้นประมาณ 68.7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลก 
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สัดส่วนของประชากรอยู่ในเขตเมืองตามภูมิภาคของโลกที่อยู่ในเขตภายในเมืองของประเทศพัฒนาแล้ว    
จะเพ่ิมขึ้นจาก 74.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2000 ไปเป็น 86.2 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2050 โดยประชากร
อาศัยอยู่ในเขตเมืองในทวีปเอเชียมีมากที่สุด และประชากรในเขตเมืองทวีปแอฟริกา จะมีอัตราการขยายตัว
มากที่สุดถึง 3 เท่าตัว กล่าวคือ จากประชากร 399 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2000 จะกลายเป็น 1,231 ล้านคน   
ในปี ค.ศ. 2050 ส่วนในทวีปเอเชีย ประชากรในเขตเมืองคาดว่าจะเพ่ิมมากข้ึนกว่า 2 เท่าตัว 1,719 ล้านคน 
ในปี ค.ศ. 2000 ไปเป็น 3,381 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 โดยสัดส่วนของประชากรในเมืองของโลกอาศัยอยู่
ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าครึ่งของโลกและประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง
คาดว่าแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี ค.ศ. 2050 (Dodman, McGranahan, & Dalal-
Clayton, 2013, p. 53)  
 การเพ่ิมขึ้นของประชากร ความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ก็ย่อมเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วยเพราะ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการเพ่ิมขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบ
กว้างขวางในระดับโลกในปัจจุบัน คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน (global warming) ข้อมูลจาก United 
Nations Environment Programme (UNEP) รายงานต้ังแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 อุณภูมิโลก
สูงขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียส (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2552, หน้า 1) 
 มลพิษทางอากาศส่งผลกับสภาวะอากาศอธิบายได้ว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งในเมือง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่และโอกาสชีวิตของผู้คนนับล้านคน ผู้หญิงและเด็กในเอเชียทุกๆ 
วัน เสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 537,000 รายต่อปี โดยมีอากาศภายในอาคารเป็นจํานวน
มากกว่า 2 เท่า ของจํานวนผู้เสียชีวิตส่วนมากมักจะเป็นผู้ยากจนและสังคมมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ผลกระทบจากคุณภาพอากาศแย่ลง สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศโลกได้ (Haq & 
Schwela, 2008, pp. 1-5) 
 นอกจากน้ี การบริหารเขตเมืองในหลายเมือง การขยายตัวที่เกิดขึ้นไม่มีการวางแผนพัฒนาท่ี
เหมาะสม เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญจาก ปัญหาในด้านด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงมลพิษทาง
อากาศ ยานพาหนะและสุขภาพและผลกระทบมลพิษทางเสียงอีกด้วย (Bertucci, 2005, p. 29) 
 ปัญหาคุณภาพนํ้า อธิบายได้ว่า ทรัพยากรนํ้าจืดมีจํานวน 27 เปอร์เซ็นต์ของโลกอยู่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กําลังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีน้ําสะอาด เนื่องจาก ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของน้ํา
เสียทั้งหมด จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําโดยตรงโดยไม่ได้ เกิดจากการบําบัดที่เหมาะสมซึ่งเกิดจากการ
พิจารณาทางด้านเศรษฐกิจรวดเร็วและเสี่ยงต่อระบบแม่น้ําหลายแห่ง เกิดจากการเปล่ียนแปลงด้าน
กายภาพทางนิเวศวิทยาและ สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากขาดระบบบําบัดนํ้าเสียเริ่มเกิดจากความตระหนักจาก
รายงาน คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) หรือคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย-สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา ได้จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบใหม่ที่มุ่งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ใน
เอกสารรายงานช่ือว่า อนาคตของเรา ซึ่งเสนอต่อสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1987 และในการจัดทําวาระใหม่
แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda--NUA ) ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง อธิบายได้ว่า 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนการจัดการนํ้า ในเขตเมืองที่เก่ียวข้องกับภาคการประปาและการระบายน้ําในเขต
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เมือง การบําบัดนํ้าเสีย การปัดกินการไหลหลากและรักษาพ้ืนผิวเมืองกับแหล่งนํ้าได้ดิน (Jalilov, Kefi, Kumar, 
Masago, & Mishra, 2018, p. 1) 
 ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกและอาเซียน ในประเทศไทยน้ันสําหรับจังหวัดที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนต่อวันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น นอกจากน้ี พบว่า มีขยะเก่าตกค้างสะสมใน สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศท่ียังดําเนินการจัดการไม่ถูกต้องอีกประมาณ 9.96 ล้านตัน โดยปริมาณขยะมูล
ฝอยแต่ละจังหวัด ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน คือ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การขยายตัวของเขตเมือง จํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น การหลั่งไหล
เข้ามาของแรงงานข้ามชาติ ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และการบริโภคที่ใช้
ทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่าและเกินความพอดี ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดเพียง 4,711 แห่ง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการ ประมาณ 21.05 ล้านตัน หรือ 57,663 ตันต่อวัน (ร้อยละ 78 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ) 
 กรมควบคุมมลพิษ (2560) ได้สรุปรายงานมลพิษ สําหรับประเด็นเรื่องการจัดการมลพิษของ
ประเทศ รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทุกด้าน เห็นได้จากการ
ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลได้ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่
ต้องการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค การ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
 นอกจากน้ัน การบริหารท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านส่งแวดล้อมเมือง โดยการร่วมมือมี
ความร่วมมือให้ท้องถิ่นในอาเซียนมีการเสนอ รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN 
Working Group on Environmentally Sustainable Cities--AWGESC) ได้มีการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วย-ประสานงานกลาง (National Focal Point) ของประเทศไทย โดย
ท้องถิ่นมีรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environemtally Sustainable Cities 
Award) สําหรับเมืองในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากร 20,000 คนขึ้นไป เพ่ือเป็นมาตรการในการ
กระตุ้นให้เมืองในภูมิภาคอาเซียนดําเนินงานตามกรอบและตัวช้ีวัดที่กําหนด รางวัลอาเซียนกําหนดให้
มีขึ้นทุก 3 ปี ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่
ยั่งยืน ตัวช้ีวัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ตัวช้ีวัดด้านอากาศ (clean 
air) (2) ตัวช้ีวัดด้านนํ้า (clean water) และ (3) ตัวช้ีวัดด้านขยะและพ้ืนที่สีเขียว (clean and green land) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กร-ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยในเรื่องนี้ มี 3 ประการ คือ 
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 1. เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านคุณภาพนํ้า ด้านคุณภาพ อากาศ 
และด้านเมืองสะอาด 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการนําไปสู่ความสําเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค การดําเนินการ และแนวทางในการแก้ไขจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
 
ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเน้ือหา ประกอบไปด้วย แนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การบริหารท้องถิ่น 
 
ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการบริหารท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน(ASEAN Working 
Group on Environmentally Sustainable Cities--AWGESC) ได้มีการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของประเทศไทย มีการ
พัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ด้านนํ้า และด้านขยะ และเมืองสะอาด โดยมีรางวัล
อาเซียนด้าน สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environemtally Sustainable Cities Award) 
สําหรับเมืองในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากร 20,000 คนข้ึนไป เพ่ือเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้
เมืองในภูมิภาคอาเซียนดําเนินงานตามกรอบและตัวช้ีวัดที่กําหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจพ้ืนที่ การสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
อันได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  การสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 3 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
เทศบาลนครสวรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต ได้แก่ (1) ภาครัฐ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล (2) 
ภาคประชาชน คือ ผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง (3) ภาคเอกชน คือ สถาบันการศึกษา
และผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น 25 คน 
 
ระเบยีบวิธีวิจยั 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวทางในการศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้ (1) แนวทางการศึกษา (2) การเลือก
กรณีศึกษา (3) หน่วยการศึกษา (4) การวิจัยเชิงคุณภาพ (5)  การนําเสนอข้อมูล 
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การศึกษากรณีศึกษา 
 ผู้วิจัยจึงเลือก 3 เทศบาล ซึ่งได้รับรางวัลในตัวช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ด้านนํ้า 
และด้านขยะ และพ้ืนที่สีเขียว และลักษณะพ้ืนที่ ๆ แตกต่างกันเร่ืองของลักษณะกายภาพพ้ืนที่
ภูมิภาค คือ (1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครสวรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางที่ดี
การบริหารท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเมือง ครบทั้ง 3 ตัวช้ีวัด และแต่ละพ้ืนที่สัมภาษณ์ 3 ภาคส่วน 
ได้แก่ (1) ภาครัฐ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล (2) ภาคประชาชน คือ ผู้นําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนที่เก่ียวข้อง (3) ภาคเอกชน คือ สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง และ
เน่ืองจากเป็นเทศบาลต้นแบบที่ได้รับรางวัลจะต้องมีตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้านแล้วที่ได้รับรางวัลคือส่วนที่ต้อง
ส่งพิจารณาที่เด่นที่สุดเท่าน้ัน และเมื่อครั้งต่อไปยังสามารถส่งตัวช้ีวัดด้านอ่ืนเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
ต่อไป 
 ในการศึกษากรณีศึกษาจาก 3 โดยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interviews) 
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ใน หลายลักษณะทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ และแบบพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นจะแตกต่างตามผู้ที่ให้สัมภาษณ์ (key informants) และการ
สังเกตการณ์ แบบมีไม่มีส่วนร่วมในต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  
 สําหรับวัตถุประสงค์ที่จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้ผลจากการ
วิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา  
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านคุณภาพนํ้า 
ด้านคุณภาพอากาศ และด้านเมืองสะอาด ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ด้านคุณภาพนํ้า พบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management--TQM) 
น้ําเป็นสิ่งที่สามรถหมุนเวียนนํากลับมาใช้ ใหม่ได้แหล่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะในนํ้า ปัญหา
ความเส่ือมโทรมของน้ําในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกต่างๆ มาก
เกินไป เกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถรักษาสมดุลของนํ้าไว้ได้ แหล่งสําคัญที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การปนเป้ือน คือ (1) จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยนํ้าเสียหรือนํ้าร้อน (2) จากชุมชนที่มีการปล่อย
น้ําเสีย หรือจากตัวอาคารบ้านเรือน ตลาด หรือโรงแรม (3) จากการทําการเกษตรกรรมที่มีการใช้ปุ๋ย
หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากเกินไป ทําให้มีการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้ํา (4) จากการทําปศุสัตว์ที่มีการ
ปล่อยนํ้าเสีย มูลสัตว์ และซากสัตว์สู่แหล่งนํ้าและ (5) จากกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 
ซึ่งจะชะล้างเอาอนุภาคของดินปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้า และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการ
ระบบการบริหาร จัดการคุณภาพนํ้าระบบรวบรวมนํ้าเสียที่สามารถรับนํ้าเสีย ตะกอนเร่งแบบ MSBR 
คือ การจัดการคุณภาพนํ้า ระบบบําบัดน้ํา Membrane Sequencing Batch Reactor (MSBR) แบบ
เร่งตกตะกอน ซึ่งระบายมาจาก 71 ชุมชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เข้ามาสู่โรงบําบัดของ
สํานักกองช่าง ที่ควบคุมการบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนอง
การบําบัดน้ําเสียมีค่าที่มาตรฐาน สามารถปล่อยลงแม่น้ําได้  
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 ในด้านการผลิตนํ้าเทศบาลนครนครนครสวรรค์ ไม่มีปัญหาด้านทรัพยากรน้ําดิบเพราะใช้
แม่น้ําปิงที่มีจุดเช่ือมระหว่างแม่น้ําน่านกับแม่น้ําปิงมาบรรจบกัน แต่ทางเทศบาลมีที่ต้ังในบริเวณ
แม่น้ําปิง จึงมีต้นนํ้าผลิตนํ้าดิบที่ดี จึงส่งผลให้ค่า BOD ค่าตํ่าสุด 6.25 คุณภาพนํ้าเกินมาตรฐาน      
(ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน BOD ≤ 20) ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ํา ค่าเฉล่ียรายปีของดัชนีคุณภาพนํ้าที่ 
ตรวจวัด (pH, DO, BOD และ fecal coli form) (เทศบาลนครนครสวรรค์, โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้ําต้นแม่น้ําเจ้าพระยา, งานดําเนินการ-และบํารุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย, 2560, หน้า 14) 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านคุณภาพอากาศ พบว่า คุณภาพอากาศ มลพิษทาง
อากาศมาจากสามแหล่งหลัก: การเผาไหม้ถ่านหินอุตสาหกรรมและครัวเรือนการใช้พลังงานในการ
ขนส่งและอนุภาคแขวนลอยจากสถานท่ีก่อสร้าง แนวทางหลักในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ได้แก่ 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างการลงทุนด้านพลังงานการส่งเสริม เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานการทําให้มาตรฐานการปล่อยมลพิษที่รัดกุมขึ้นการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และการจํากัดยานพาหนะส่วนตัว คุณภาพอากาศ ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด คือ ระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ระดับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระดับความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง นโยบายอากาศสะอาด  
 ควรมีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ ภาคเอกชนเป็นตัวแทนภาคประชาชน
และร่วมบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต จึงทําให้คุณภาพอากาศของเมืองภูเก็ตดี และลดภาวะโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกัษ์ ป่ันจักรยานชมย่านเมืองเก่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด ได้ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต บริษัท 
Ofo (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะจากประเทศจีน และบริษัท Obike (ประเทศไทย) 
จํากัด ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะจากประเทศสิงคโปร์ มาให้บริการจักรยานสาธารณะ หรือ Bike 
Sharing ที่จังหวัดภูเก็ต และได้เปิดให้บริการจักรยานสาธารณะ มีประมาณ 5,000 คัน และการพัฒนาจิต
ภาพเมืองด้วยการทาสีอาคารสมัยยุคตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีส ในย่านเมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ต โดย
ภาคเอกชนเป็นตัวแทนในการเสนอโครงการร่วมกับภาครัฐ โครงการ Smart Bus ที่เป็นระบบขนส่งของ
ภาคเอกชนบริการเดินทางรอบเกาะรถบัสที่มีความสมาร์ท เป็นต้นแบบที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะภูเก็ต ใช้เทคโนโลยีบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการสาธารณะ ลดโลกร้อน   
เสนอโครงการ จักรยานเพ่ือสัญจรและการท่องเที่ยว คือ จักรยาน Bike Sharing ใช้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และการอนุรักษ์ตรุษจีนปากนํ้าโพที่เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นต้น 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้านเมืองสะอาด พบว่า การจัดการขยะการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย โดยสนับสนุนให้มีการแปลงขยะเป็นเช้ือเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel--
RDF) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเสริมให้เอกชนลงทุนและดําเนินการเช้ือเพลิงขยะ RDF คือ การนําขยะ
มูลฝอยท่ีผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติทางเคมีให้กลายเป็นเช้ือเพลิงขยะเทศบาลใช้ระบบการให้ผู้รับจ้างช่วงดําเนินการเพ่ือ
ลดปัญหาตามความเหมาะสม โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีมาจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองหรือชุมชน สัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่า เทศบาลทั้ง 3 แห่ง ไม่สามารถจัดการกับประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายในเทศบาลหรือ
การเข้ามาตัวเมืองช่วงตอนกลางวันและกลับไปตอนเย็นที่เป็นที่พักชานเมืองหรืออาศัยอยู่ในเทศบาล
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ใกล้เคียง และยังมีความร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะของทางเทศบาลการให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะโดยให้ทางเทศบาลพัฒนาแต่สามารถนําพ้ืนที่คืนได้ในอนาคต ให้ความ
ร่วมมือโครงการจัดการขยะแบบ 3Rs ตัวอย่างการบริหารท้องถิ่นที่ดี คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการจัดการ
เก็บขยะชุมชนและภาคเอกชนทุกวัน ปลูกจิตสํานึกในการลดขยะจากต้นทาง คือ ประชาชนลดปริมาณการ
ทิ้งขยะและการนําเทคโนโลยีจัดการกําจัดขยะ RDF ในอนาคตทั้งระบบโครงการหน้าบ้านหน้ามองที่มีการ
ประกวดระดับชุมชนมาเป็นเวลานานถึง 11 ปี โครงการถนนปลอดถังขยะที่สร้างจิตสํานึกลดการทิ้งขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง และรณรงค์การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง และรณรงค์การจัดการขยะแบบ 3Rs เป็นต้น 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการนําไปสู่ความสําเร็จด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (best practice) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่า มีแนวทางท่ีดีส่งผลสําเร็จ
ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ การศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีจัดการด้าน
คุณภาพนํ้า ด้านคุณภาพ อากาศ และด้านเมืองสะอาด พบว่า 
 1. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ใช้ระบบเทคโนโลยีจัดการมลพิษการจัดการ
คุณภาพนํ้าและการจัดการขยะ      
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ ภาคเอกชนเป็นตัวแทนภาคประชาชนและร่วมบูรณาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ การท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต จึงทําให้
คุณภาพอากาศของเมืองภูเก็ตดี และลดภาวะโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่ันจักรยานชมย่าน
เมืองเก่า พัฒนาจิตภาพเมืองด้วยการทาสีอาคารสมัยยุคตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่า เทศบาล
นครภูเก็ต และการอนุรักษ์ตรุษจีนปากนํ้าโพที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 3. การคมนาคมสีเขียว คือ ภาคเอกชนเสนอโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถเมล์ 
(smart bus) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและจักรยานสาธารณะ Bike Sharing เป็นการเสนอจาก
ภาคเอกชนในการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมเกาะภูเก็ต โดยเสนอผ่านเทศบาลนครภูเก็ตกับจังหวัดภูเก็ต   
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนเกิดการลดภาวะโลกร้อน คือ การคมนาคมท่ีใช้พลังงานสะอาด  
 4. ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ภาครัฐ และภาคประชาชน มีความร่วมมือกันจัดให้
การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการคัดแยกขยะชุมชนโดยผ่านชุมชนโดยผู้นําชุมชนเอานโยบายและ
การสนับสนุนองค์ความรู้ที่ได้รับวิทยาการจากภาครัฐในการให้ความร่วมมือในด้านการศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองในเขตเทศบาลให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะเป็นต้น 
 5. การจัดการด้านสุขภาพประชาชนท่ีดี คือ ภาครัฐและภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ถนนปลอดถังขยะ ที่ใส่ใจในเรื่องของโรคหรือมลพิษที่เกิดจากขยะ  
เป็นพาหะนําโรค การบริหารท้องถิ่นมีนโยบายใส่ใจเรื่องสุขภาพของประชาชน ภารกิจของเทศบาลในเรื่อง
การจัดการสุขภาพ เช่น การจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดการขยะและน้ําเสีย และควบคุมสัตว์เลี้ยงเป็นต้น 
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 6. การให้ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันจัดการ
หน้าบ้านชุมชนเรื่องความสะอาด ได้แก่ การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (green 
hotel) หรือสถานประกอบการ มีการรณรงค์ ผลิตผลฉลากเขียว ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
 7. การมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การมีส่วนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน ด้านจิตสํานึกลดการทิ้งขยะ การจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs  
 8. การบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน ในการจัดการขยะแบบ 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ้ํา และนํากลับมา ใช้ใหม่ ซึ่งหลักการน้ีเป็นวิธีที่ยอด
เย่ียมในการจัดการกับของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 9. ความเข้มแข็งทางด้านการเมือง คือ การสืบเน่ืองบริหารหลายสมัย การบริหารฝ่ายราชการ
การเมือง ที่มีนโยบายที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องการการวางแผนและสานต่อนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นแบบระยะยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 10. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศและโลก คือ บูรณาการเป็นระบบเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศและโลก ได้แก่ โครงการตามแนวทางขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ที่มีผลสําเร็จ ประกอบด้วย ภาวะผู้นํา
หรือความเข้มแข็งทางด้านการเมืองเป็นปัจจัยเร่ิมต้นที่สามารถนํานโยบายหรือตอบสนองนโยบายภาครัฐมา
ดําเนินการเป็นแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าใจบริบทของภาคประชาชนโดยผ่านผู้นําชุมชนและมีปัจจัยใน
การมองเห็นศักยภาพของพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การมีทรัพยากรทางธรรมชาติของพื้นที่เขตปกครองตนเอง 
และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนรวมทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ทํา
ให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครสามารถบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืนใน
พ้ืนที่ของตนเองได้  
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค การดําเนินการ และแนวทางในการแก้ไขจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง จากการวิจัย พบว่าปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  
 ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มีดังต่อไปน้ี 
 1. ขาดการใช้ระบบเทคโนโลยีและงบประมาณ อธิบายได้ว่า การกําจัดนํ้าเสีย MSBR และใช้ระบบ
เทคโนโลยีขยะแบบ RDF ที่ยังไม่เต็มรูปแบบ เนื่องจากติดเรื่องของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมาจาก
ส่วนกลาง ควรมีการกําหนดนโยบายด้าน สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานภายนอก เช่น องค์กร-พัฒนาชุมชน (NGOs) หน่วยราชการที่เก่ียวข้องภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือของต่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ และสามารถ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งด้านงบประมาณในการ
ดําเนินการป้องกันแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานดังกล่าว ทั้งหน่วยงานท่ีอยู่ในพ้ืนที่ และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งจะทําให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มาใช้ถือเป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําให้
องค์กรดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 2. ฝุ่นละอองบนท้องถนน เกิดจากจารจรเพ่ิมขึ้น อธิบายว่า การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ที่มีระบบการผลิตขนาดใหญ่ การเติบโตในระบบทุนนิยมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการ
คมนาคมขนส่ง ความต้องการทรัพยากร แรงงานราคาถูก และตลาดใหม่ ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้บรรดา
บริษัทต่างพากันย้ายการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังประเทศอื่น ๆ ในการกระจายอํานาจถ่ายโอน
ภารกิจได้ มีหลายด้านที่สําคัญ (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การคมนาคมขนส่ง (ทางบกและทางน้ํา) 
สาธารณูปโภค (แหล่งนํ้า/ระบบประปาชนบท) สาธารณูปการ (การจัดให้มีตลาด/การจัดต้ังและดูแล
ตลาดกลาง การผังเมือง การควบคุมอาคาร จะเห็นได้ว่า ภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่ึงในภารกิจที่สําคัญขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ต้องดูแลเป็นภารกิจที่ต้องทําเป็นกิจวัตรทุกวัน เพราะไม่สารถควบคุมประชากรที่เข้ามา
ในชุมชนเมืองได้ 
 3. ขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะและมลพิษ อธิบายว่า โครงการรณรงค์จัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่ึงในหน่วยงานท่ีมีบทบาท        
ในระดับนานาชาติว่าด้วยการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม      
คือ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม-แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งมีหน้าที่
สนับสนุนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างจิตสํานึกของประชากรโลกต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรใช้สื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับ วิดีโอ สไลด์ หรือรายการวิทยุ ในการสร้างจิตสํานึกตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพิทักษ์รักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 4. รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อธิบายว่า การที่ประชาชนในสังคมมีความร่วมมือร่วมใจ
กันพัฒนาความสามารถของตนในการควบคุมการใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยมีส่วนร่วมต้ังแต่การกําหนด
ประเด็นปัญหา หาสาเหตุปัญหา รวมทั้งการดําเนินการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย ใช้การ
คมนาคมสีเขียว เช่น รถเมล์ (smart bus) พัฒนาระบบขนส่ง เป็นการบริการสาธารณะ 
 
อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
 อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มีดังต่อไปนี้ 
 1. มีการชํารุดของระบบที่ช่วยการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ประปาอุดตันในท่อระบายนํ้า 
อธิบายว่า เกิดการจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการบํารุงรักษา อย่างต่อเนื่องของระบบ 
ควรมีงบประมาณในการซ่อมแซมและดูแลรักษาให้ใช้งานได้  
 2. การเพ่ิมขึ้นของประชากร คือ ผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรมนุษย์ที่
เพ่ิมขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและยอมรับความรับผิดชอบในการควบคุมการเติบโต สังคมและวัฒนธรรมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนควรสอดคล้องกับระบบจริยธรรมวัฒนธรรม ความเช่ือและศาสนาท้องถิ่น การลงทุน
ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นของทุกคนจะสามารถนําสังคมฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและ
การเมืองได้ และสําหรับสังคมที่กําลังพัฒนาการวางแผนครอบครัวและการควบคุมจํานวนประชากร   
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มิให้เพ่ิมมากและเร็วจนเกินไป เพราะการขยายตัวของเมืองซึ่งเกิดการจากผลกระทบของการย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาของประชากรและอัตราการเกิดที่เพ่ิมมากขึ้นและจะทําให้เกิดความยากจนมีผลกระทบกับ
การท้องถิ่นระดับภูมิภาคและส่งผลระดับประเทศและโลก 
 3. การเพ่ิมขึ้นประชากรแฝง ซึ่งเป็นประชากรที่ภายในเมืองไม่สามารถควบคุมได้ เน่ืองจาก
อาจเข้ามาอาศัยเฉพาะช่วงกลางวัน ซึ่งตอนเย็นอาจออกไปพักอาศัยที่นอกเขตปกครองของท้องถิ่น
หรือมาอาศัยที่หอพักหรือบ้านเช่า ก่อปัญหาการเพ่ิมขึ้นของมลพิษควรให้ระบบนโยบายภาครัฐในด้าน
การวางผังเมือง เกิดการเติบโตของเมืองและด้านเศรษฐกิจ จึงมีการใช้ทรัพยากรมากข้ึนเน่ืองจาก
จํานวนมี่มากข้ึนของประชากรท่ีควบคู่ไปกับการเติบโตของเมือง และพ้ืนที่สีเขียวถูกคุกคามให้เหลือ
น้อยลง และจํานวนของรถยนต์ที่มากขึ้นจากความหนาแน่นของระบบขนส่งที่ต้องถูกควบคุมมลพิษ
ทางอากาศเป็นเรื่องที่เกิดจากนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโดยทั้งสิ้น  
 4. การเพ่ิมของเมืองและอาคาร ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและอาคาร เช่น ความหนาแน่นของ
ประชากรใน เขตเมือง การใช้ที่ดินและอาคาร ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด คือ พ้ืนที่สีเขียว ความหนาแน่น
ของประชากร นโยบายอาคารเชิงนิเวศ นโยบายการใช้ที่ดิน ในด้านการใช้ที่ดินและอาคาร ยิ่งมีการ
เติบโตของอาคารมาก ก็แสดงว่า มีประชากรมากตามมา และก็จะมีมลพิษเพ่ิมตามมาด้วย  
 5. พ้ืนที่สีเขียวไม่เพียงพอกับเมือง คือ ดัชนีเมืองสีเขียว ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพลังงานและการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้านการใช้ที่ดินและอาคารด้าน
การขนส่งและจราจร ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ํา ด้านการสุขาภิบาล ด้านคุณภาพ
อากาศ ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาเมืองเทศบาลท้องถ่ินควรมีการ
พิจารณาถึงขีดความสามารถรองรับของเมืองในอนาคตถ้าขาดแผนการจัดการที่ดีจะทําให้เกิดปัญหา
ด้านต่าง ๆ ตามมาโดยเฉพาะปัญหามลพิษ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยจัดการด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา เทศบาลท้องถ่ินต้องนํานโยบายและแผนพัฒนา
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติยังให้เกิดความชัดเจน มีอํานาจในการบังคับใช้ ควบคุม 
คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ และด้านเมืองสะอาด ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาพ้ืนที่สี
เขียวของชุมชน 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสถาบัน เทศบาลท้องถ่ินควรมีภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็น
ตัวแทนประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการบูรณาการทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน 

 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม เทศบาลท้องถ่ินควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
ท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมเมือง และจัดทําตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและให้
ความรู้ และการศึกษาให้กับชุมชน ภาคเอกชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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 5. การพัฒนาท่ียั่งยืนทางสังคม ควรส่งเสริมการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ได้แก่ นโยบายอาคารสีเขียว ขนส่งมลชนสีเขียว และการใช้พลังงานสีเขียว 
เป็นต้น 
 6. การพัฒนาอย่างย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน
เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ และสนับสนุนผลผลิตภายในชุมชนเป็นฉลากเขียว (green label) และ
รณรงค์การใช้พลังงานทดแทน 
 7. การพัฒนาอย่างย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้ประชาชนมีการจัดการพลังงานร่วมกัน
ต้ังแต่ปลูกจิตสํานึกทางด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการลดขยะมูลฝอย การประหยัดนํ้า และลดการ       
ก่อมลพิษทางอากาศ ร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลังงาน เป็นต้น 
 8. การพัฒนาอย่างย่ังยืนทางด้านธรรมาภิบาล เทศบาลต้องมีความเข้มแข็งทางการเมืองเพ่ิม
ความเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน และสนับสนุนการกระจายอํานาจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม       
และสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนสู่ระดับประเทศและระดับโลก 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวแบบการบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
 

ภาครัฐ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. การจัดการคุณภาพนํ้า 2. การจัดการคุณภาพอากาศ 3. การจัดการขยะมูลฝอย 

แนวทางท่ีส่งผลกับการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 
1.ใช้เทคโนโลยีในการจัดการส่ิงแวดล้อม 6. การให้ความร่วมมือด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 7. การมีส่วนร่วมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
3. การคมนาคมสีเขียว   8. การบูรณาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
4. ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 9. ความเข้มแข็งด้านการเมือง 
5. การจัดการด้านสุขภาพประชาชนดี 10. เครือข่ายส่ิงแวดล้อมในประเทศและโลก 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
Solid waste management model in Bangkok 

 
บวรลักษณ์  เสนาะคํา1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร       
2) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 3) หาปัจจัยพยากรณ์
ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ตามเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 เขต จํานวน 380 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ
รายได้ ด้านการแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย และด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกที่พยากรณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยมีน้ําหนักการ
พยากรณ์สูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยระบบการจัดการ ส่วนปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้ําหนักน้อย
ที่สุด แต่มีน้ําหนักการพยากรณ์ในทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย จากผลการวิจัยยังช้ีให้เห็นว่าปัจจัยทั้งสองร่วมกันสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครได้ถึงร้อยละ 86.6 (R2=.866) เว้นแต่ปัจจัยทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ส่งผล
โดยตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร แต่มีผลทางอ้อมผ่านปัจจัยกระบวนการและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, ขยะมูลฝอย, สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
 This research aims to study 1) the level of waste management in Bangkok 2) 
the causal factors influencing  in waste management in Bangkok 3) to be a waste 
management tool forecasting factor In Bangkok, the group used the research were 
380 sampling sites in Bangkok metropolitan area. Sampling was performed by multi-
stage random sampling. 

The results show that solid waste management in Bangkok is at a high level 
when classified according to the information described below. Solid waste disposal 
and waste disposal optimization 
                                                 
1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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By checking whether users are viewing more information about solid waste 
management in Bangkok work with diabetes patients free of charge. The monitoring 
of solid waste management in Bangkok was 86.6 (R2 = .866). For more information on 
public participation solid waste management in Bangkok has not been investigated. 
 
Keywords: management, solid waste, The Bangkok Metropolitan, Administration (BMA)  
 
บทนํา 

การบริหารจัดการเก่ียวกับขยะในเมืองไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายสิบปีที่
เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางการศึกษา พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหา
เรื่องขยะล้นเมืองทั้งๆ ที่มีการระดมงบประมาณต่างๆ มากมายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไปดูงานที่ต่างประเทศ 
ใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา มีการนําเทคโนโลยีมากมายเข้ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา แต่ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถจัดการขยะได้อย่างครบวงจร ตามสิ่งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันสาเหตุหลักที่ไม่สามารถจัดการขยะได้สืบเน่ืองมาจาก ประชาชนยังยึดติดกับการ
แก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ คือการนําขยะไปทิ้งในจุดที่ตนเองคิดว่ามีความสะดวกสบาย หรือนําไปฝัง
กลบ และไม่มีผู้ใดยอมเสียสละให้มีการสร้างโรงกําจัดขยะในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยตนเอง จาก
สาเหตุหลักๆ เหล่าน้ีทําให้การแก้ไขปัญหาขยะ ยังคงไม่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิดปัญหาหนักขึ้น
ทุกวัน ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน แนวทาง วิธีการ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งแล้วแต่บริบทของการบริหารจัดการในพ้ืนที่นั้นๆ  หรืออาจใช้ลักษณะเด่น
ของแต่ละพ้ืนที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ  

ปัจจุบันระบบการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครพบว่า มูลฝอยทั่วไปที่เก็บ
ขนได้ถูกกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการหลัก คิดเป็นร้อยละ 88 
ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ส่วนมูลฝอยที่เหลือบําบัดด้วยเทคโนโลยีการหมักทําปุ๋ย (Composting) ขยะมูล
ฝอยที่รวบรวมได้จะถูกขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง คือ อ่อนนุช หนองแขม และท่าแร้ง แม้ว่าขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะได้รับการบําบัด/กําจัดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร อีกทั้งปัญหาสถานที่ฝังกลบมูล
ฝอย ทําให้ในอนาคตจะเกิดข้อจํากัดในการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย  ดังน้ัน ขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ซึ่งแนวโน้มการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
เพ่ือนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรต่อไป (สํานักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, 2558) 

จากปัญหาของการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังพบว่าปัญหาที่
ยังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันจะเป็นการหาพ้ืนท่ีที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยซึ่งถ้าปราศจากพ้ืนที่ที่ใช้ในการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนเมืองและชนบท และต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยตรง ซึ่งทางกรุงเทพมหานครควรมีมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดว่าควรมีการบริหารจัดการกับขยะที่จะเข้ามาในพ้ืนที่อย่างไรให้น้อยลงก่อนที่จะ
ทําการฝังกลบ ควรมีการดําเนินการในส่วนไหนจึงจะทําให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีความตระหนักในการ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย 
และการปลูกฝังจิตสํานึกการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินการจัดการขยะ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบร่วมกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเร่ิมจากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน  

ด้วยสาเหตุที่กล่าวมานั้นจึงทําให้เกิดประเด็นในการศึกษาหาปัจจัยเชิงสาเหตุแห่งการบริหารจัดการ
เก่ียวกับขยะมูลในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงเพ่ือนําไปพัฒนาการบริหารจัดการขยะใน
การลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีมลพิษต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนต่อไป จากสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการ
วิจัยในหัวข้อปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1 . เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยระบบการจัดการส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยส่งผลทางตรงต่อการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
3.ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
4. ปัจจัยระบบการจัดการส่งผลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย ปัจจัย
กระบวนการและเครื่องมือเก็บขยะมูลฝอย และปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการขยะมูลฝอยภายในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต จํานวน 27,549 คน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2557) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 เขต จํานวน 380 คน 
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ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สุ่มเขตการปกครองด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ได้เขต
การปกครองดังนี้  บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง หนองจอก คันนายาว บางเขน หลักสี่ มีนบุรี วังทองหลาง 
และคลองสามวา ขั้นตอนที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในแต่ละเขตการปกครองด้วยวิธีการสุ่มตาม
สะดวก การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Schumacker and Lomax (1996). Hair et al 
(1998) ด้วยการกําหนดขนาดตัวอย่าง 1 พารามิเตอร์ต่อ 20 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 
19×20 = 380 คน 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ดังน้ี 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระบบการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครตาม
ทฤษฎีการบริหารจัดการแบบครบวงจร มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการ
ดําเนินกิจกรรม ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านติดตามผลการดําเนินการ  
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของ
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับกระบวนการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย ด้านผู้คัด
แยกขยะมูลฝอย ด้านยานพาหนะเพ่ือเก็บรวบรวมขยะ และด้านเส้นทางการจัดเก็บ  

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร       
มีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะ ด้านแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ และด้านการบริหารจัดการรายได้  

ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารการจัดการขยะของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

หาคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม พร้อม
ทั้งรายละเอียดหัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (index of 
item-objective congruence : IOC) เท่ากับ 

การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการนําแบบสอบถามไปทดลองกลุ่มตัวอย่างที่
คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(alpha-coefficient) วิธีการของครอนบาค (Cronbach) คะแนนแต่ละข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 0.70 โดยผล
จากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยภาพรวม เท่ากับ 0.8793 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2.การวิเคราะห์ปัจจัยระบบการจัดการ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยกระบวนการและ

เครื่องมือ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. การวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร ใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
4. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานครด้วยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยพิจารณาค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistics) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน RMR (Root mean 
square residual) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (Goodness–of–fit index) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน AGFI (Adjusted goodness – of –fit index) และกระบวนการปรับแก้รูปแบบที่ไม่
กลมกลืน (Model modification) ด้วยค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification indices) 

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทําการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.9 มีอายุ 36 – 45 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีสถานภาพสมรส จํานวน 220 คน     
คิดเป็นร้อยละ 57.9 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีประสบการณ์
ทํางานมากกว่า 5 ปี จํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2  

 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.50)            

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวางแผนการจัดการขยะมลูฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.53) รองลงมาคือ 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.51) ด้านการดําเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( x =3.50) 

และด้านติดตามผลการดําเนินการ อยู่ในระดับมาก ( x =3.46) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x =4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x =4.45) รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.43) ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.36) และ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x =4.35) 
 กระบวนการและเครื่องมือเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

( x =3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก   

( x =3.59) รองลงมาคือ ด้านเส้นทางการจัดเก็บ อยู่ในระดับมาก ( x =3.56) ด้านการคัดแยกขยะมูล

ฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.42) และ ด้านยานพาหนะ อยู่ในระดับมาก ( x =3.41) 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( x =3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะ อยู่ในระดับมาก  
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( x =3.58) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการรายได้ อยู่ในระดับมาก ( x =3.51) ด้านแก้ไขปัญหา

การกําจัดขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก ( x =3.47) และ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ 

อยู่ในระดับมาก ( x =3.44) 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

 
ภาพท่ี 1   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
 

จากภาพ ค่าสถิติพิจารณาการผ่านเกณฑ์หลังปรับ CMIN = 63.376 ผ่านเกณฑ์, DF = 59 
ผ่านเกณฑ์, P = 0.141 ผ่านเกณฑ์, CMIN/DF = 1.073 ผ่านเกณฑ์, GFI = 0.928 ผ่านเกณฑ์, AGF 
= 0.901 ผ่านเกณฑ์, RMR = 0.019 ผ่านเกณฑ์, PGFI = .317 ผ่านเกณฑ์  
 จากโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ และปัจจัยระบบการจัดการร่วมกันพยากรณ์ต่อการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครในทิศทางบวก ช้ีให้เห็นว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือ และปัจจัยระบบการจัดการกับขยะ
มูลฝอยซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ร่วมกันสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางบวก ส่วนปัจจัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไม่ส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร แต่ส่งผลทางอ้อม
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ปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุโดย
การแยกเป็นประเด็นรายปัจจัยได้ดังนี้  
 ภายใต้ปัจจัยระบบการจัดการ พบว่า ตัวแปรด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีน้ําหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุด เท่ากับ 1.061, R2 =.881 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการติดตามผล มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.00, R2 =.811 ตัวแปรด้านการดําเนินกิจกรรม มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .967, R2 .871 และน้อยที่สุด
คือ ตัวแปรด้านการวางแผน มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ.930, R2 =.718  
  ภายใต้ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ      
มีน้ําหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ .887, R2 =.825 รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.000 , R2 =.798 ตัวแปรด้านการมีส่วนวมในการรับผลประโยชน์    
มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .886, R2 =.738 และน้อยที่สุดคือ ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .870, R2 =.605  
 ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ พบว่า ตัวแปรด้านการคัดแยกขยะ มีน้ําหนักองค์ประกอบสูง
ที่สุด เท่ากับ 1.086, R2 = .814 รองลงมา ตัวแปรด้านยานพาหนะลําเลียงมีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.042, R2 =.605 ด้านเส้นทางลําเลียง มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.000, R2 = .814 และน้อยที่สุดคือ ตัว
แปรด้านภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย มีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .992, R2 =.673  
 ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่เป็นผล
เน่ืองมาจากปัจจัยเชิงสาเหตุมากที่สุดคือ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ มีน้ําหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 1.072, R2 =.814 รองลงมาคือ ด้านแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยมีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
1.017, R2 = .749 ด้านการบริหารจัดการรายได้ มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 1.000, R2 = .821 และน้อย
ที่สุดคือ ด้านคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .977, R2 =.849 
 
การอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.พบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแล้ว
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นรายด้านโดยเรียงจากลําดับค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านคุณภาพการ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการรายได้ ด้านแก้ไข
ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย และน้อยที่สุด ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ ช้ีให้เห็นว่า          
การบริหารจัดการขยะมลูฝอยในกรุงเทพมหานคร การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยถือว่าต้อง
ให้ความสําคัญและต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เนื่องจากว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันมีจํานวนมาก ถ้าขาดการให้บริการการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ให้บริการแล้ว ย่อมส่งผลทําให้เกิด
ปัญหาขยะล้นพ้ืนที่ ผลที่ตามมาคือการเกิดมลภาวะไม่ว่าจะเป็น มลภาวะทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากน้ี
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครนั้น ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ จะเป็นตัวแปรที่มีน้ําหนักการพยากรณ์สูง
ที่สุด ส่วนประกอบในปัจจัยดังกล่าวคือประเด็นของการวางแผนการกําหนดเส้นทางเส้นทางเก็บขนขยะมูล
ฝอย รวมถึงการตรวจสอบการจราจรเส้นทางเก็บขนเป็นปัจจัยย่อยสนับสนุนเพ่ิมเติม ส่วนปัจจัยอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยที่สอดรับกับปริมาณขยะมูลฝอยแต่ยังไม่เพียงพอต่อการเก็บขน
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ขยะต้องใช้วิธีการสลับวัน เพ่ือเปลี่ยนเส้นทางในการเก็บขนขยะ ในด้านการแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
พบว่าสามารถดําเนินตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม แต่การจัดหาสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการน้ันค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมาก นอกจากน้ียังพบว่าการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการปัญหาขยะยังมีความคล่องตัวน้อยมาก เน่ืองจากว่าภาคเอกชนยังคิดว่า
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่อยู่ไกลตัวเอง ส่วนปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ พบว่ามีการ
วางแผนนําไปสู่การกําหนดแนวทางการปรับปรุงสถานที่กาํจัดขยะมูลฝอยอีกทั้งยังมีการอบรมความรู้เก่ียวกับ
ระบบการจัดการขยะให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอยู่เสมอ ๆ เน่ืองจากการดําเนินการดูแลและเดินระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องน้ันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สุดท้ายด้านการบริหารจัดการรายได้ มีการ
กําหนดอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่มีความเหมาะสมทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บ
รวบรวมและขนสง่ขยะมูลฝอยตํ่าลง รวมถึงลดปัญหาการใช้งบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพ เว้นแต่การจัดจ้างจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการเก็บจัดเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นการลด
ภาระสํานักงานเขตยังไม่มีความชัดเจน จากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Boadi and 
Kuitunen (2003) การจัดการขยะมูลฝอยในเมือง Accra ประเทศกานา ไม่ค่อยมีความเหมาะสม เน่ืองจากไม่
มีการควบคุมการขยายตัวของชุมชน และปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทําให้เป็นปัญหาของเมืองใน
การจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอย ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองน้ีที่สําคัญ เน่ืองจากข้อจํากัดในการเก็บขยะมูล
ฝอยตามบ้านเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บุคคลมีรายได้ตํ่า ขยะจะถูกทิ้งเกลื่อนกลาด ตามหน้าบ้านเรือนส่วน
ในกลุ่มมีรายได้สูง และปานกลางมีประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีความโดดเด่นเพ่ือพยากรณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดคือ ปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ รองลงมาคือ ปัจจัยระบบการจัดการ ส่วน
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลน้อยที่สุด ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันอธิบายการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยได้ถึงร้อยละ 86.6 จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ในอีกระดับหน่ึง
ก็พบว่าปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือ และปัจจัยระบบการจัดการ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีมีผลต่อการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครในทิศทางบวกต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทิศทางบวก 
หมายถึง ปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือและปัจจัยการจัดการ ทั้ง 2 ปัจจัย นั้นสามารถเก้ือหนุนซึ่งกันและ
ไม่ควรตัดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งออกจากระบบการจัดการ ส่วนปัจจัยที่เหลือคือปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไม่ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร แต่กับมีผลทางอ้อมสนับสนุน
ผ่านปัจจัยระบบการการจัดการและปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือโดยเฉพาะในปัจจัยการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีน้ําหนักการพยากรณ์สูง เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อคําถามพบว่า การให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมคัดแยกประเภทขยะ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก ขวดแก้วหรือขยะมีพิษ ก่อนนําไปทิ้งลงถังขยะ 
นอกจากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Intrator, Jessica.(2002) ศึกษาการจัดการขยะ
มูลฝอยภายในช้ันของเขตเมือง ผลการศึกษา พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
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ผู้อยู่อาศัยในเขตนั้นๆ  รวมทั้งต้องมีการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ต้องมีการวางแผนร่วมกันมีการสร้างหลักการบริหารจัดการเพื่อเป็นรูปแบบการปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดลองรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในเขตช้ันในปรับเปลี่ยนนิสัยการดูแลขยะมูลฝอยทั้งการ
นํามาใช้ใหม่การแยก ขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาหนูไปพร้อมกัน ผลการทดลอง พบว่า เขตพ้ืนที่ที่มีการ
รณรงค์มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธีเพ่ิมขึ้น จํานวนขยะมูลฝอยที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ลดลง ช้ีให้เห็นว่า 
การคัดแยกขยะช่วยในการลดปริมาณขยะลง ทําให้ระบบการบริหารจัดการนั้นไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 
ขณะที่พ้ืนที่เปรียบเทียบซึ่งไม่มีการรณรงค์มีขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น และพบว่า การรับรู้ข่าวสาร ความเข้าใจ 
สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษารายได้และทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ช้ันของเขตเมือง 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่พยากรณ์การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในกรุงเทพมหานครที่ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ดีที่สุด คือปัจจัยกระบวนการและเครื่องมือ ส่วนปัจจัย
รองได้แก่ปัจจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอย แต่จากการวิจัยพบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่พบ
การส่งผลในทางตรง แต่ส่งผลในทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือ ทั้งนี้สาเหตุรายย่อย
ที่ส่งผลต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย จะเป็นเรื่องการรณรงค์เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ในการใช้สินค้าและบริการต่างๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น และการสร้าง
รูปแบบวิธีการลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้แล้วก็ต้องวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า นําสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้วกลับมาใช้อีก ส่วนปัจจัยย่อยอ่ืนคือ การวางแผน
นั้นควรจะมีการทบทวนแผนการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเมื่อพบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์การติดตามความก้าวหน้าและการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ก็ถือเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การออกนโยบายให้มีกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอย
เพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น การจัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล
ของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยนํ้า และการให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัด
แยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้อง
กับการวิจัยของไอแมม (Imam, 2008) ในประเทศแอฟริกา พบว่า มีปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย         
โดยปัญหาที่กระทบต่อระบบการจัดการคือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการดําเนินงานโดยเฉพาะ
ในเมืองอมูจา จําเป็นต้องมีการบริการเก็บรวบรวมขยะที่เช่ือถือได้ รวมทั้งรถเก็บขนที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
และควรจะมีขนาดบรรทุกเพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งควรมีการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณ
ในการฝังกลบ นอกจากน้ันควรมีการรวบรวมกันของคนในชุมชนรวมทั้งผู้เก็บขนขยะหรือองค์กร หรือเทศบาล
ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องนอกจากน้ันในด้านการตลาดควรมีการสนับสนุนให้นําขยะกลับมาใช้ใหม่ ควรมีการ
วางแผนและกําหนดนโยบายรวมทั้งกฎหมายพร้อมทั้งกรอบการปฏิบัติงานในการจัดการขยะ งบประมาณก็
เป็นสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา เพ่ือให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การติดตามผลการดําเนินการยังพบว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน 
ดังน้ันเพ่ือให้เห็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดจุดบกพร่องแล้วสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
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ควรมีการติดตามผลการดําเนินการอย่างใกล้ชิด รวมถึงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะน้อยเกินไป ดังน้ันการทางภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
ควรเปิดรับความคิดเห็นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้
การบริหารจัดการขยะนั้นแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นมากย่ิงขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยพบว่าภายใต้ปัจจัยกระบวนการและเคร่ืองมือ ตัวแปรด้านยานพาหนะเพ่ือ
เก็บรวบรวมขยะยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ที่ให้บริการเท่าที่ควรดังน้ีควรให้สํานักงานเขตน้ันเพ่ิมปริมาณ
ยานพาหนะในการเก็บขนให้มีในทุกพ้ืนที่และเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
 3. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการออกนโยบายเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย โดยการกําหนดการเก็บขยะโดยมีการแยกเก็บขยะในแต่ละวันที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น วันจันทร์จะเก็บขยะในรูปแบบขยะแห้ง และวันอังคารเก็บขยะในรูปแบบขยะเปียก ส่วน
อีกวันอ่ืนอาจจะเป็นการเก็บขยะในรูปแบบสารพิษ เพ่ือเป็นการสร้างลักษณะนิสัยประชาชนนั้นให้มี
การคัดแยกขยะไปในตัวโดยปริยาย 

ในการทําวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําดังน้ี ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยในด้านอ่ืน 
ๆ เช่นด้านรูปแบบการรณรงค์เพ่ือการคัดแยกขยะก่อนการนํามาทิ้ง หรือ การทิ้งขยะแต่ละชนิดในวัน
อ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน และควรมีการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาประเด็นที่สําคัญอย่างจริงจังที่ใช้ในการบริหารจัดการขยะทั้งภาคส่วนของประชาชน
และภาครัฐ 
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การตัดสนิใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับทอ้งถ่ินของไทย 
Decision Making on Renewable Energy Policies in Local Level in Thailand 

 

ยุทธจักร  งามขจิต1 พัด ลวางกูร2  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1.วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถ่ินของไทย       
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทยโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะกรณี
และสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ได้แก่ 1.อบต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 2.
อบต.นาเสียว อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 3.อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4.อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5.อบต.ดอนขวาง อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี 6. อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 7.อบต.จอมบึง 
อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี 8. อบต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แห่งละ 7 คน รวมท้ังสิ้น 56 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย  
 การวิเคราะห์โดยการจําแนกข้อมูล 1.อบต.คลองน้ําไหล อบต.นาเสียว มีวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายตามตัวแบบ
ผสมผสานและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด อบต.ป่าเด็งและอบต.หนองตาแต้ม ใช้วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายตามตัว
แบบเพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วนและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด อบต.ดอนขวาง อบต.หินดาด อบต.จอมบึง และอบต.
ตําบลปากทรง ใช้วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายตามตัวแบบเพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วน 2.ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
นโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทยในภาพรวมพบว่า งบประมาณเป็นส่วนสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือก
นโยบายพลังงานทดแทนท้องถ่ิน รองลงมาคือการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีส่วนร่วม ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและ
บทบาทของผู้นําท้องถ่ินตามลําดับ ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 1.ในการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถ่ิน
ของไทย  ควรใช้วิธีการตัดสินใจแบบผสมผสาน ท้ังในตัวแบบเหตุผล ตัวแบบส่วนเพิ่มเติมจากเดิมบางส่วน โดยมองในภาพ
กว้างและเจาะลึกในบางประเด็นท่ีเป็นปัญหาและพิจารณาความคุ้มค่าเพ่ือการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถ่ิน 2.งบประมาณมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถ่ิน ดังนั้น ภาครัฐควร
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันตัดสินใจ
เลือกนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถ่ิน 
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ ,นโยบายสาธารณะ,พลังงานทดแทน,ท้องถ่ิน 

   

Abstract 
 The purposes of the research were to 1) investigate the process on the selection of 
alternative energy policies for local areas in Thailand, and 2) survey the factors influencing the 
decision making on the choices of the alternative energy policies for local areas in Thailand. It 
was a qualitative research on a case study basis. The tool for data collection was In-Depth 
Interview with 56 key informants from across eight areas ( 7 samples from each area) including 1) 
Klong Nam Lai Sub-District Administration Organization, in Klonglan District, Kamphaeng Phet 
Province, 2) Na Siew Sub-District Administration Organization, in Muang  District, Chaiyaphum 
Province,3)Pa Teng Sub-District Administration Organization,in Kangkrachan, Phetchaburi Province, 4) Nong 

                                                 
1 นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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Ta Tam Sub-District Administration Organization, in Pranburi District, Prachuabkirikhan Province, 5) Don Kwang Sub-District 
Administration Organization, in Muang District, Uthai Thani Province, 6) Hin Dard Sub-District Administration Organization, 
in Huay Tha Lang, Nakhon Ratchasima Province, 7) Chombueng Sub-District Administration Organization, in Chombueng 
District, Ratchaburi,  8. Pak Song Sub-District Administration Organization, in Phato District, Chumphon Province. Inductive 
Content Analysis was employed for data analysis based on category scheming.  
       The findings were as follows:  
  1. Klong Nam Lai Sub-District Administration Organization, Na Siew Sub-District Administration Organization 
used mixed model and bounded rational model.  Pa Teng Sub-District Administration Organization Nong Ta Tam Sub-
District Administration used incremental model and bounded rational model.  
 Don Kwang Sub-District Administration, Hin Dard Sub-District Administration Organization, Chombueng Sub-District 
Administration Organization, and used incremental model.  
 2.The highest impact factor influencing the decision making on the choices of the alternative energy policies 
for local areas in Thailand was the government budget allocation, followed by the government other supports, public 
engagement, public knowledge about alternative energy, and the roles of communities’ leaders, respectively.  
 Recommendations from the study were as follows:  
 1. The decision making on the choices of the alternative energy policies for local areas in Thailand should be 
balanced on the basis of both the rational model and the incremental model.   The policies should be emphasized on 
both the breadth and the depth of the area information, in terms of the problems occurred in the area, and the 
worthiness of the investment to be considered from the designated policies.  
 2. The budget from government was an important factor on the policy decision making. Therefore, the 
government should allocate more and consistent financial support to the local areas to ensure the sustainability of the 
development. In addition, the local administration organizations, as well as general public in each particular area should 
pay more attention and help making decision by engaging themselves to find out what policies best benefited their 
communities. 
 
Keywords : Decision Making , Public Policy, Renewable Energy,Local   

 
บทนํา 
 การใช้พลังงานที่มากขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ได้ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวในการสร้างพลังงานทดแทนยังเป็นทางเลือกใน
การบริโภคพลังงาน เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้เกิดขึ้น (วารสารสํานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2542,
หน้า8) กระแสการสร้างพลังงานทดแทนจะเป็นทางเลือกที่นิยมนํามาใช้ในการแก้ปัญหาเร่ืองพลังงาน
ที่ลดน้อยลง แต่ยังมีข้อจํากัดในการตัดสินใจเลือกพลังงานทดแทนมาใช้ กล่าวคือ ประการแรก การ
พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร
ผู้เช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี ประการที่สองการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนไม่มีแนวทางหรือรูปแบบ
ที่เหมาะสม ประการที่สาม คือการมุ่งสร้างพลังงานทดแทนมากเกินความจําเป็น กระทั่งทําให้เกิดการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชพลังงานแทนแหล่งอาหาร ประการที่สี่ ขาดแคลนองค์กร
ที่มีความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน ประการที่ห้า ยังไม่มีการบังคับใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็น
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รูปธรรม และประการสุดท้าย คือแนวทางการจัดการยังคงถูกกําหนดจากส่วนกลางโดยขาดกระบวนการ         
มีส่วนร่วมจากระดับท้องถิ่นในการวางแนวทางของการบริหารจัดการ (Institute for Sustainable Energy 
Policies, 2013 ,p.39) 
 ข้อจํากัดดังกล่าวนําไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไข โดยให้รัฐกําหนดนโยบายพลังงานเป็นนโยบาย
สาธารณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างจริงจังและเป็นการลดข้อจํากัดด้านงบประมาณได้เป็น
อย่างดี  เนื่องจากการพัฒนานโยบายพลังงานเป็นวิธีการที่ประหยัดงบประมาณและทําให้เกิดกรอบแนว
ทางการดําเนินงานที่เหมาะสม  (Jessie L. Todoc,2003,p.15) นอกจากน้ีการมีนโยบายพลังงานทดแทนยัง
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค(Emily 
Boyd,2009,p.28) 
 สําหรับประเทศไทยได้มีการนําแนวคิดการจัดการพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นมาใช้โดยมี
การกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังมีการวางหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องส่วนถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการพลังงานหรือดําเนินการโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนด้วยการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมทัศนคติเรื่องการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 
และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมท้ังยังให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการคิด ทําจนจบกระบวนการ กระทั่งเกิดเป็นแผนพลังงานชุมชน ทั้งในส่วน
ของชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2551,หน้า.3)  
 นอกจากนี้การศึกษาการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนยังมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความเป็นศาสตร์ ในด้านแนวคิดการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ ซึ่งการศึกษาเรื่องการตัดสินใจน้ัน   
จะช่วยเพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนกระบวนการ การตัดสินใจเพ่ือสร้างความ
เข้าใจถึงปัญหาสาธารณะและเกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริง  
โดยไม่ ใ ช่ เรื่องเ ชิงนามธรรมหรือเ ชิงปรัชญา(Beckman,Norman,1966,p.96)  และทําใ ห้ไ ด้
กระบวนการหรือการสร้างสรรค์ที่สามารถทํานายผลที่จะเกิดจากทางเลือกแต่ละทางเลือก อันเป็น
แนวทางปฏิบัติในนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะทําให้เกิดข้อสรุปที่เรียกว่า“ตัวแบบ”ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีด้านนโยบายสาธารณะ(William Fox, 2007,p.65) และการเข้าถึงวิธีการศึกษาการ
ตัดสินใจนโยบายสาธารณะตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ให้แก่รัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจากการศึกษาจะทําให้เข้าถึงเหตุผลของการตัดสินใจและ
ค้นหาการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะต้องการ (สมบัติ ธํารงธัญ
วงศ์,2554,หน้า.356) 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกโยบายพลังงานทดแทนต่อการจัด
การพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์และเป็นแนวทางการพัฒนาการตัดสินใจนโยบายสาธารณะของไทยต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางและขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพประเภทการศึกษาเฉพาะกรณี ผู้ วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่
กรณีศึกษา จากตัวช้ีวัดด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของกระทรวงพลังงาน ส่งผลให้มีกรณีศึกษาทั้งสิ้น 
8 พ้ืนที่ได้แก่.อบต. คลองนํ้าไหลอ.คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 2.อบต.นาเสียว อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ       
3.อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 4.อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
5.อบต.ดอนขวาง อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี 6. อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 7.อบต.จอมบึง   

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ 

เลือกนโยบายพลังงาน
ทดแทน 

1. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
2. งบประมาณ 
3. การมีส่วนรว่มของชุมชน

ในท้องถิ่น 
4. บทบาทของผู้นําท้องถิ่น 
5. ความรู้ด้านพลังงาน

ทดแทน 

วิธีการตัดสินใจ 
ตัวแบบการใช้ความสมเหตุสมผลอย่างครบถ้วน 
(rational comprehensive model)  
1. กําหนดปัญหาและสาเหตุของสภาพปัญหา 
2. กําหนดวัตถุประสงค์และการกําหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา 
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าแต่ละทางเลือกและ
เปรียบเทียบทางเลือก  
4. เลือกทางเลอืกที่มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์
มากที่สุด 
ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน 
(incremental model)  
1. ยอมรับความถูกต้องในอดีต 
2. ใช้ข้อมลูเดิมมาพิจารณา 
3. ปรับเปลี่ยนจากเดิมเพียงเล็กน้อย 
ตัวแบบการผสมผสานระหว่างทางกว้างและทางลึก 
(mixed scanning)  
1. ใช้ข้อมลูเดิมพิจารณาคํานวณความคุ้มค่าบางส่วน
2. การตัดสินใจแปรผันตามผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวแบบความมีเหตุผลอย่างมีขอบเขตอย่างจํากัด 
(bounded rationality model)  
1. การตัดสินใจอยู่ภายใต้ข้อมูลที่จํากัด  
2. การเลือกเป็นไปตามผู้มีอํานาจตัดสินใจ 

84



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578 
 

อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี 8.อบต.ตําบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพรและใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
เฉพาะเจาะจงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นประกอบไปด้วย
ได้แก่นายกอบต.หรือปลัดอบต.ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจเลือกนโยบายสาธารณะโดยตําแหน่งอย่างละ 1 คน สมาชิก
อบต.ในฐานะผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกนโยบายตามหน้าที่อย่างละ 3 คนและกลุ่มสุดท้ายคือประชาชนผู้มี
ส่วนร่วมและได้นับผลจากการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนรวมอย่างละ 3 คนจํานวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 
56 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้แนวคําถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 
แบบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า
เพ่ือให้มีแนวคําถามที่ชัดเจนและเอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายพลังงานทดแทนในพื้นที่กรณีศึกษาเช่น 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและโครงการท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายพลังงานทดแทน ศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะและโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นที่มีการบรรจุไว้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีในช่วงระยะเวลา 2557-2559 ของพื้นที่ศึกษาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาและ
สามารถตอบคําถามงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
 
สรุปการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถ่ิน 
วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น 
วิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน 

กรณีศึกษา 
ตัวแบบการใช้
เหตุผลอย่าง
สมบรูณย์ 

ตัวแบบ
เพิ่มเติมจาก
เดิมบางส่วน 

ตัวแบบ 
ผสมผสาน 

ตัวแบบการ 
ใช้เหตุผล 
อย่างจํากัด 

  

กลุ่มที่ได้รับรางวัลด้านการสง่เสริมนโยบายสาธารณะ 
1.อบต.คลองนํ้าไหล        
2.อบต.นาเสียว        
3.อบต.ป่าเด็ง        
4.อบต.หนองตาแต้ม       
กลุ่มที่ไม่ได้รับรางวัลดา้นการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ 
5.อบต.ดอนขวาง       
6.อบต.หินดาด       
7.อบต.จอมบึง       
8.อบต.ปากทรง       
  

จากตาราง 1 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน พบว่า วิธีการตัดสินใจ
เลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่นของไทยมี 3 ตัวแบบ คือ 1.ตัวแบบเพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วน   
2.ตัวแบบผสมผสาน 3.ตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัดโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 อบต.คลองน้ําไหล อบต.นาเสียว อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ มีตัวแบบการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงาน
ทดแทนที่เหมือนกัน 2 ตัวแบบได้แก่ ตัวแบบผสมผสานและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด 
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 อบต.ป่าเด็งและอบต.หนองตาแต้ม มีตัวแบบการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนที่เหมือนกัน 
2 ตัวแบบได้แก่1.ตัวแบบเพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วนและตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด 
 ส่วนอบต.ดอน อบต.หินดาด อบต.จอมบึง อบต.ตําบลปากทรง อ.พะโต๊ะ มีการตัดสินใจที่เหมือนกัน 
คือตัวแบบเพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วน 
  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถ่ินของกรณีศึกษาทั้ง 8 ท้องถิ่น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น 

กรณีศึกษา 
การสนับสนุน
จากภาครัฐ 

บทบาทของ
ผู้นําท้องถิ่น 

งบประมาณ การมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น 

ความรู้ด้าน
พลังงานทดแทน
ของชุมชน 

กลุ่มที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ 
1.อบต.คลองนํ้าไหล        
2.อบต.นาเสียว      
3.อบต.ป่าเด็ง       
4.อบต.หนองตาแต้ม       
กลุ่มที่ไม่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ 
5.อบต.ดอนขวาง      
6.อบต.หินดาด      
7.อบต.จอมบึง      
8.อบต.ปากทรง      
  
 จากตาราง 2  เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่นของไทยแต่ละพ้ืนที่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน
ในระดับท้องถิ่นของไทย ได้แก่ 1การสนับสนุนจากภาครัฐ 2. บทบาทของผู้นําท้องถิ่น 3.งบประมาณ 
4.การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และ5.ความรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชน 
  
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น      
ของไทย ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกบรรจุนโยบายพลังงาน
ทดแทนไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี 2557-2559 จากการศึกษาทั้ง 8 กรณีศึกษาพบว่ามี
ทั้งสิ้น 3 ตัวแบบโดยสามารถเรียงลําดับได้ดังนี้  
 1.ตัวแบบเพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วนเป็นวิธีการตัดสินใจท่ีใช้มากที่สุดและใช้ทั้ง 8 กรณีศึกษา 
โดยเป็นการนํานโยบายท่ียึดถือนโยบาย โครงการและการใช้จ่ายต่างๆของรัฐบาลที่มีอยู่เดิมมา
ปรับเปลี่ยนข้อมูลด้วยการเพ่ิมหรือลดจํานวนงบประมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมเพียง
เล็กน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของCharles E.Lindblom (1959p.79-88)ที่ว่า เห็นว่าผู้ตัดสินใจส่วน
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ใหญ่จะไม่ได้พิจารณานโยบายหรือข้อเสนอทั้งหมด การวิเคราะห์นโยบายจะยึดถือนโยบาย โครงการ
ของรัฐบาลที่มีอยู่เดิมเป็นเกณฑ์และการยึดถือโครงการที่ดําเนินการมาก่อนแล้วเน่ืองจากข้อมูลเดิม
นั้นได้รับการทดสอบความถูกต้องมาแล้ว เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจและไม่ต้องการให้
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเน่ืองจากการตัดสินใจที่ผ่านมามีผลของการดําเนินงานและได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนทําให้ผู้ตัดสินใจต้องการที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากในการตัดสินใจๆ สอดคล้อง
กับHenry,1995,p.305)ที่ว่าการผลักดันให้เกิดการพิจารณาหรือวิเคราะห์โครงการไม่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่
ผู้ตัดสินใจนโยบายไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากกิจกรรมของรัฐบาลโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่ต่อเน่ืองดังน้ัน
การพิจารณาโดยเพ่ิมหรือลดโครงการเพียงเล็กเพ่ือให้ผัตัดสินใจมีความสะดวกรวดเร็ว  
 2. ตัวแบบการใช้เหตุผลอย่างจํากัด เป็นวิธีการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนของ
อบต.คลองนํ้าไหล อบต.นาเสียว อบต.ป่าเด็งและอบต.หนองตาแต้ม โดยเป็นการตัดสินใจภายใต้
ข้อจํากัดของมนุษย์ที่มีเหตุผลอย่างมีขอบเขตอย่างจํากัด เช่นความรู้ ข้อมูลงบประมาณในการทํานาย
อนาคตและการวิเคราะห์ทางเลือกเน่ืองจากความรู้ความสามารถของผู้ตัดสินใจมีข้อจํากัดที่ใช้ เช่นไม่
มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนของอบต.คลองนํ้าไหลและอบต.หนองตาแต้ม ระยะเวลาที่สั้นและเร่งรีบ
ไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ ส่งผลให้จําเป็นต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวคิด(Bounded Rationality) ของSimon ที่ว่ามนุษย์มีข้อจํากัดในการคาดคะเนอนาคต ทําให้ใน
การคํานวณผลได้ผลเสียอย่าง มีประสิทธิภาพไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในที่สุดมนุษย์จะเลือกหนทางที่ดู
ดีที่สุดหรือบ่อยคร้ังมนุษย์ก็ปล่อยให้อารมณ์มามีผลต่อการตัดสินใจไปเสียเลย (Harmon and 
Mayer,1986,p.147)  เน่ืองจากความสามารถท่ีจํากัดของมนุษย์ที่จะทําการตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่าง
สมเหตุสมผล ข้อจํากัดน้ีไม่เพียงมาจากลักษณะองค์การที่ผู้บริหารต้องทําการตัดสินเท่าน้ัน แต่ยังมาจาก
ข้อจํากัดทางด้านด้านสติปัญญาของมนุษย์ (Psychologival Limitations of Human Cognition) และ ที่เห็น
ว่าการตัดสินใจตามระเบียบกฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเป็นงานประจําเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้
ตัดสินใจต้องทํา   
 3. การตัดสินใจตัวแบบผสมผสาน (Mixed Scaning ) เป็นการตัดสินใจของอบต.คลองนํ้า
ไหลและนาเสียวซ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัวขึ้นอยู่กับแปรผันไปตามขนาด 
(magnitude) ของเร่ืองที่จะต้องตัดสินใจ ทั้งในด้านขอบเขต (scope) และผลกระทบ (effect) และ
กระบวนการการตัดสินใจที่แตกต่างกันอาจจะเหมาะสมกับธรรมชาติที่แตกต่างกันของเรื่องที่จะต้อง
ตัดสินใจเป็นวิธีการของอบต.คลองนํ้าไหลและอบต.นาเสียว พิจารณาได้จากการประเมินผลงานที่ผ่าน
มาและการพิจารณาทรัพยากรมาเป็นวิธีการตัดสินใจพร้อมกันเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ       
ความคุ้มค่าและลดความเส่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาดสอดคล้องกับ(Etzioni,1986,p.8) ที่ว่าผู้ตัดสินใจ
สามารถใช้ประโยชน์จากทั้งตัวแบบหลักการเหตุผล และตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน       
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต่างกัน ในบางกรณีการตัดสินใจอาจใช้การเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย
จากของเดิมที่มีอยู่อาจจะพอเพียง แต่ในบางกรณีอาจจําเป็นต้องใช้การสํารวจตรวจสอบอย่างละเอียด
และคํานวณความคุ้มค่าตามตัวแบบของหลักการเหตุผลและการตัดสินใจว่าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
ตายตัวขึ้นอยู่กับแปรผันไปตามขนาด (magnitude) ของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ทั้งในด้านขอบเขต 
(scope) และผลกระทบ (effect) และกระบวนการการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันอาจจะเหมาะสมกับ
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ธรรมชาติ ที่แตกต่างกันของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ สอดคล้องกับHogwood and Gunn,1984,p.171) ที่ว่า 
ทางเลือกที่  ผู้ตัดสินใจเลือกน้ันอาจจะมาจากข้อมูลเดิมที่หมู่และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพยากร      
ซึ่งเป็นการยากที่ผู้ตัดสินใจจะทําการเลือก ดังน้ันผู้ตัดสินใจอาจดําเนินการทั้ง 2 วิธีไปพร้อมกันเพ่ือให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการปฎิบัติและลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับ
ท้องถิ่นของไทย สรุปผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับ
ท้องถิ่นของไทยในภาพรวมพบว่า งบประมาณเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงาน
ทดแทนท้องถิ่น รองลงมาคือการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีส่วนร่วม ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและ
บทบาทของผู้นําท้องถิ่นตามลําดับ 
 1. ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นส่วนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจพิจารณาได้จากการได้รับงบประมาณจาก
พลังงานจังหวัดของกรณีศึกษาที่มส่วนสําคัญในตัดสินใจเลือกพลังงานทดแทนข้ึนในเผนพัฒนา 3 ปีของอบต.
ดอนขวาง อบต.หินดาด อบต.จอมบึงและอบต.ปากทรง ที่มีการใช้วิธีการตัดสินตามตัวแบบเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมจากเดิมบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของWade and Curry, (1970,p.36)ที่ว่าการจัดงบประมาณ
ของรัฐบาลควรจะพิจารณางบประมาณให้จัดสรรเพ่ิมขึ้นได้จนกระทั่งบรรลุผลตอบแทนสูงสุดเพ่ือให้เกิดระบบ
การตัดสินใจที่จะส่งเสริมการก่อรูปนโยบาย  สอดคล้องกับAnderson(2010)ที่วาจํานวนงบประมาณประจําที่
ไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัดจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจคงที่ไม่มีการพัฒนามากนัก อย่างไรก็ตามนอกจาก
งบประมาณที่มาจากการสนับสนุนของภาครัฐงบประมาณที่มาจากภาคประชาชนยังเป็นส่วนสําคัญของการ
ตัดสินใจด้วยแบบเปลี่ยนแปลงในส่วนเพ่ิมที่อบต.คลองนํ้าไหล สอดคล้องกับ(H.George Fredericleson,  
1980, p. 19) ที่ว่างบประมาณของประชาชนเป็นเสรีภาพในการทีจ่ะผลิตสนิค้าบริการคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิด
การตัดสินใจแบบซ้ําๆ  
 อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ไม่ต่อเน่ืองและเพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจส่งผลให้โครงการ
ด้านพลังงานทดแทนไม่มีความต่อเน่ืองในการดําเนินการแสวงหาทางเลือกอ่ืนๆ และเป็นข้อจํากัดที่ต้องมีการ
ปรับขนาดของโครงการลง ซึ่งสอดคล้องกับ(Lindblom,1968)ที่ว่าการขาดงบประมาณเป็นอุปสรรคสาํคัญของ
ผู้กําหนดนโยบายที่ทําให้ความสามารถในการทํานายไม่เพียงพอสอดคล้องกับงานวิจัยของคงศักด์ิ คุ้มราษี 
(2549)จํานวนงบประมาณมีผลต่อการตัดสินใจสอดคล้องกับ(อุทัย เลาหวิเชียร, 2542 ,หน้า 322-323)
ข้อจํากัดของการตัดสินใจในหน่วยงานราชการคือไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับใช้ในกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
 2. ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะพิจารณาได้จาก     
การทําโครงการบ่อหมักชีวภาพ ของอบต.คลองน้ําไหล อบต.ป่าเด็ง อบต.จอมบึงและการแจกโซล่าเซลล์ให้กับ
อบต.ป่าเด็งและปากทรง รวมทั้งการฝึกอาชีพและการศึกษาดูงานให้กับอบต.ดอนขวางและอบต.หินดาด    
ล้วนส่งผลให้เกิดการตัดสันใจตามตัวแบบเปลี่ยนแปลงในส่วนเพ่ิมทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐหรือส่วนกลางมีความ
พร้อมในการดําเนินนโยบายพลังงานทดแทนมากกว่าท้องถิ่น ส่งผลให้การตัดสินใจของท้องถิ่นบางครั้งต้องมี
รัฐช้ีนําหรือเป็นต้นแบบของการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ (2550) 
ที่ว่าบทบาทของสถาบันพลังงานเป็นส่วนที่ทําให้เกิดนโยบายพลังงานทางเลือกในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ให้ข้อมูลและการทําเป็นแบบอย่าง และสอดคล้องกับคํากล่าวของ Kingdon(1984)ที่ว่ารัฐจะเข้าไปสนับสนุน
การตัดสินใจให้เป็นไปตามระเบียบวาระนโยบายเน่ืองจากรัฐคือตัวอย่างท่ท้องถิ่นต้องปฎิบัติตามมีความ
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สอดคล้องกับ (Spering,Hvelplund & Mathiesen, 2011, p.1338) ที่ว่าภาคส่วนของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการพลังงานของท้องถิ่นร่วมกัน เป็นการสะท้อนความต้องการจากระดับท้องถิ่นไปเพ่ือเป็นนโยบายใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและและสอดคล้องกับงานวิจัยSzarka (2006,p.81)ที่ว่าการตัดสินใจจะ
เกิดขึ้นได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้การการสนับสนุนจะมีหลายลักษณะเช่นการสนับสนุนให้
องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจท่ีใช้เหตุผลมาขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิสาขา ภู่จินดา(2552,หน้า250)ที่ว่าภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือให้
ชุมชนมีนโยบายและแผนการจัดการพลังงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยรรยงศ์ อัมพวา (2550) ที่ว่า
ความรู้ของด้านพลังงานทดแทนจะทําให้นโยบายและการพัฒนาพลังงานทดแทนเกิดความย่ังยืน  
 3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นคือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนรวมกลุ่มกันเสนอปัญหาต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจ เช่น การเสนอปัญหาเรื่องกลิ่นปศุสัตว์ การไม่
มีไฟฟ้าใช้ของอบต.ป่าเด็งและหนองตาแต้ม เป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนใน
ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2553,หน้า 279)ที่ว่าบทบาทและอิทธิพลของการรวมกลุ่มเพ่ือ
เรียงร้องจนเป็นมติมหาชนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายของผู้นําประเทศหรือผู้นําองค์การต่างๆได้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yasushi Maruyama, 2007ทีว่่าการมสี่วนรว่มในสงัคม และการร่วมมือร่วม
ใจกันระหว่างผู้ดําเนินการ(Actor)มีผลต่อการเรียกร้องให้เกิดการยอมรับแนวคิดด้านพลังงานทดแทน
นอกจากนี้การมีส่วนรวมยังรวมถึงการรับข้อเสนอจากที่ประชุมอบต.และการร่วมมือกันเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของRogers, Simmons, Convery and Weatherall, (2008: 4217-4226) 
โครงการพลังงานทดแทนที่ประสบความสําเร็จจะมีการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวโน้มที่ประชาชนจะ
ให้การยอมรับมีมากกว่าที่จะมีการพัฒนาจากบนลงล่าง และรูปแบบควรเป็นขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่ 
สอดคล้องกับLaswell (1971)ที่ว่าการคํานึงคํานึงถึงปัญหาที่ใช้ในการตัดสินใจจะต้องมาจากการรับฟัง
ข้อเสนออย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้นโยบายมีความเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ(วีรศักด์ิ เครือเทพ
,2551) ที่ว่าการกําหนดแนวนโยบายที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่าย ความร่วมมือใน
การทํางานระหว่างกันนับเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในขณะน้ี และการศึกษาและผลักดันให้มีการจัดต้ังเครือข่าย
การทํางานร่วมกัน จะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากขึ้นในอนาคต มีความเกี่ยวข้องกับการทํางานระดับเครือข่าย
ท้องถิ่นกับการกระจายอํานาจในภาพรวม หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเป็นตัวแสดงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น นอกจากน้ี ยังค้นพบว่าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเข้ามามีบทบาท แก้ไขปัญหา
สาธารณะในระดับท้องถิ่นอย่างหลวมๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ปัจจัยด้านความรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชนการมีความรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจากการ
สืบทอดต้ังแต่บรรพบุรุษ  มีการใช้พลังงานจากธรรมชาติเพ่ือการเกษตร เช่น ระหัดวิดนํ้า และการมีผู้รู้ด้าน
พลังงานทดแทนในชุมชน ส่งผลให้เกิดพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ที่มีที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากน้ียัง
นําไปสู่ความเข้าใจถึงความจําเป็นของการบรรจุเผนพลงังานแทนและการดําเนินโครงการ เช่น ในอบต.นาเสียว
และอบต.ป่าเด็ง  สอดคล้องกับ(พิเชษฐ์  ผดุงสุวรรณ์ 2551) ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการพลังงานชุมชนโดยเฉพาะในเร่ืองของ
การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
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 5. ปัจจัยด้านบทบาทผู้นําท้องถิ่น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทน เป็นไปตามคํา
กล่าวของKingdon(1984)ที่ว่าผู้กําหนดนโยบายหรือผู้นําการตัดสินใจคือส่วนสําคัญที่ผลักดันให้เกิดการนํา
ปัญหาเข้าสู่วาระนโยบาย โดยบทบาทของผู้นําเป็นตัวแทนของประชาชนในการการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและรับฟังปัญหาของชุมชน รวมทั้งอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทน 
สอดคล้องกับ Steers (1997,p.55) ที่นิยามไว้ว่าผู้นําคือคนที่ได้ใช้ความสามารถในการแยกแยะ การบริหารงาน
และการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับ(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ, 2545,หน้า 103) 
ที่กล่าวว่าความรู้และบุคลิกภาพของผู้บริหาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของการประชุมและทักษะความเป็นผู้นํา
ส่งผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจ รวมทั้งWildavsky (1974,p85)ที่อธิบายว่าความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหา   
เสรีภาพทางความคิดเห็น คุณค่าของการแก้ไขปัญหา คุณธรรมที่ใช้ในการตัดสินใจผู้กําหนดนโยบาย ล้วนมีผล
ต่อการตัดสินใจแทบทั้งสิ้น   
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1.งานวิจัยคร้ังต่อไปควรจะทําการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทน
กับนโยบายด้านอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่นําไปสู่ความเข้าใจการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ
ในระดับท้องถิ่นมากขึ้น 
 2.การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือสร้างทฤษฎี 
ทําให้ไม่สามารถทดสอบทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ดังนั้นการวิจัยในคร้ังต่อไปควรเป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน Mixed Methods Research เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานวิจัย 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในครั้งต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาภาครัฐที่มาจาก
ส่วนกลางและภาคเอกชนเพื่อทําการเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจนโยบายพลังงานทดแทนให้มี
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. นโยบายพลังงานในท้องถิ่น ต้องสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนการมีส่วนร่วมในชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่นใช้วิธีการที่หลากหลายในการตัดสินใจ เช่น การพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ 
เพ่ือให้เกิดนโยบายพลังงานทดแทนเกิดความย่ังยืน 
 2.การจัดสรรงบประมาณควรให้ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจ  
 3.นโยบายการสนับสนุนทรัพยากรและการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐในลักษณะช้ีนําให้
ปฎิบัติตามโดยไม่ได้มาจากการตัดสินใจร่วมกันกับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่ง แต่ควรจะเป็นกับ
การให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนกับคนในท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนเกิดการต่อยอด
ทางความคิดและสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
 4.ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการตัดสินใจ 
เช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการเสนอปัญหา เรียกร้องปัญหาและอธิบายปัญหา รวมทั้งให้มีส่วน
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ร่วมในการปฎิบัติ เช่นการทดลองเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยพลังงานทดแทน ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการตัดสินใจ เพ่ือให้นโยบายพลังงานทดแทนมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะทางปฎิบัติ 
 1.ผลงานวิจัยพบว่างบประมาณมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายพลังงานทดแทนในระดับ
ท้องถิ่น ดังนั้น งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาค
ประชาชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันและนโยบายพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
 2.ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากภาครัฐควรมุ่งเน้นด้านองค์ความรู้ทําให้โครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
พลังงานทดแทนเป็นไปในลักษณะพ่ึงพาตนเอง เช่นการใช้วัตถุดิบและมีภูมิปัญญาของคนในชุมชน รวมท้ัง
การประชาสัมพันธ์แนวคิดด้านพลังงานทดแทน การช้ีแจงถึงความจําเป็นของการใช้พลังงานทดแทนให้กับ
ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 
 3.ผลงานวิจัยพบว่าบทบาทของผู้นําท้องถิ่นนอกจากจะอนุมัติโครงการตามหน้าที่แล้วควรให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือรับฟังปัญหาและเปิดโอกาสให้ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เช่นพ้ืนที่
อบต.นาเสียวที่ประชาชนในพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําและมีการเรียกร้องให้อบต.ที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจช่วยเหลือ เกิดการรับทราบปัญหาในพื้นที่นําไปสู่การใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงานทดแทนของคนใน
พ้ืนที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทําให้กระบวนการเริ่มต้นการตัดสินใจเริ่มต้นจากท้องถิ่นและสิ้นสุดด้วยตัวท้องถิ่น
เอง ส่งผลให้ชุมชนมีแนวคิดพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทน นอกจากน้ีการมีบทบาทประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเพ่ือให้เกิดนโยบายพลังงานทดแทน   
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Research on Human Resource Management Issues of  
PPP Enterprises: A Case Study 

 
Li Sun  & Chanchai Bunchapattanasakda  

 
Abstract 

The increase of employees, the minimum wage, as well as the increase of 
salary constitute the major factors to rising labour costs. Except the salary costs, 
invisible costs incurred by employee turnover have negative impacts on corporate 
profit margins. Some studies have verified the impact of human resource 
management practices on the overall organizational turnover rate, and the negative 
relationship between employee satisfaction and employee turnover. Since turnover 
intention is easier to predict than actual turnover, this study attempted to find out 
the deficiencies of HRM practices of a PPP (Public Private Partnership) enterprise 
through the survey of employee satisfaction with six HRM practices, and employee 
turnover intention. The research findings show that employees have a very low 
satisfaction with six practices, and a higher turnover intention, recruitment, career 
planning, performance management and compensation have a significant negative 
relationship with employee turnover intention. The HRM deficiencies of state-owned 
enterprises are also found in the HRM practices of the PPP enterprise in this study. In 
order to reduce employee turnover, this paper put forward some improvement 
suggestions: increasing internal recruitment, establishing career assistance centre, 
publicizing performance evaluation index and results and increasing the proportion of 
performance salary.   
  
Keywords: PPP Model, Human Resource Management, Employee Satisfaction, 

Employee Turnover  
 
1.Introduction 

According to Aon Hewitt (2016) “Human Capital Intelligence (HCI) study”, the 
annual salary increase rate for Chinese employees in 2016 averages 6.7%. The 
average turnover rate is 20.8%, with voluntary turnover rate at 14.9% and involuntary 
turnover rate at 5.9%. This report covers over 3,000 enterprises in first-tier cities such 
as Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and major second-tier and third-tier cities, 
spanning across a number of industries including hi-tech, Internet, real estate, 
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finance, healthcare, auto, machinery and industrial manufacturing, consumer goods, 
retails, chemical, logistics, engineering and hotel. Among the above industries, the 
salary increase of the Internet industry is 10.3%, ranking the first, and voluntary 
turnover of the Internet industry is 27%, ranking the second after the Hotel industry. 
Besides, Ni Baijian, principal consultant and head of Executive Compensation and 
Corporate Governance consulting, Aon Hewitt, says: “Leading private enterprises are 
more aggressive in long term incentives than state-owned enterprises and foreign 
investment enterprises. But this report did not mention public-private partnership 
enterprise in China. Besides, employees’ voluntary turnover has substantial negative 
impacts on the companies especially costs, potential loss of valuable knowledge, 
skills and organizational knowledge. That is why it becomes a critical issue to take 
address (Kessler, 2014). The case company is a cross-border e-commerce platform 
enterprise under the PPP model which belongs to the Internet Industry. Is this 
company’s voluntary turnover rate as high as Aon Hewitt reported? As a matter of 
fact, turnover intention has been widely used in past research as an appropriate 
dependent variable as it is linked with actual turnover. Bluedorn (1982) and Price and 
Muller (1981) recommended the use of turnover intention over actual turnover 
because actual turnover is more difficult to predict than intentions as there are many 
external factors that affect turnover behaviour. 

 
2.Objectives of Study 

1) To investigate employee turnover intention  
2) To investigate employee satisfaction with six HRM practices  
3) To examine the correlation between employee satisfaction with the six 

HRM practices and employee turnover intention 
 
3. Literature Review  
3.1 PPP Model 

Different scholars and organizations have different definitions of PPP (Public-Private 
Partnership). United Nations Economic Commission for Europe (2008) defines that Public-
Private Partnerships aim at financing, designing, implementing and operating public sector 
facilities and services. World Bank (2015) believes that Public-private partnerships are long-
term contracts between a private party and a government agency that strive to provide a 
public asset or service in which the private party bears both some risk and some 
management responsibility.  
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The Canadian Council for Public-Private Partnerships (2018) defines Public-private 
partnerships (P3s) as partnerships between governments and the private sector to build 
public infrastructure like roads, hospitals or schools, or to deliver services. The US National 
Council for Public-Private Partnerships (2018) defines public-private partnerships as a 
means of utilizing private-sector resources in a way that is a blend of outsourcing and 
privatization. PPPs can involve the design, construction, financing, operation and 
maintenance of public infrastructure or facilities, or the operation of services, to meet 
public needs. In China, National Development and Reform Commission (2014) refers to the 
government and social capital cooperation (PPP) model as interest sharing, risk sharing, and 
long-term cooperation with social capital established by the government’s efforts to 
increase public product and service supply capacity and increase supply efficiency, 
through franchising, purchase of services, and equity cooperation.  

 
3.2 Human Resource Management 

Human resource management (HRM) is a term which is familiar to managers 
because the contribution of human resources to success of firms has been emphasized 
through these compliment words “excellence, quality, innovation, and entrepreneurship” 
(Krulis-Randa,1990). Mathis &Jackson (2002) elaborated activities and roles of HRM. The 
authors divided HR management activities into several groups including HR planning and 
analysis, equal employment opportunity, staffing, HR development, compensation and 
benefits, health, safety and security, employee and labour-management relations. Dessler 
(2003) defined HRM as the process of acquiring, training, appraising, and compensating 
employees, and attending to their labour relations, health and safety, and fairness 
concerns.  

Byars and Rue (2008) gave six major functions of human resource management 
according to Society for Human Resource Management: human resource planning, 
recruitment, and selection; human resource development; compensation and benefits; 
safety and health; employee and labour relations and human resource research. Ding and 
Kam (2015)’s study focuses on four essential HRM practices: recruitment, training and 
development, performance management and reward management because they are 
directly related to sourcing and retaining skilled logistics work force.  
 
3.3 Employee Turnover  

Turnover refers that an employee terminates the labour relationship with a 
company and no longer receives remuneration from the enterprise (Mobley, Horner 
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& Hollingsworth, 1978). Price (1977) divided turnover into two situations: one is the 
employee turnover driven by the subjective tendency of the individual to leave the 
company, which is called voluntary turnover; the second is the termination of labour 
relations conducted by the company, which is called involuntary turnover. Voluntary 
turnover represents a divergence from traditional thinking (Hom and Griffeth, 1995) 
by focusing more on the decisional aspect of employee turnover, in other words, 
showing instances of voluntary turnover as decisions to quit. Although employee 
turnover is a widely studied phenomenon, there is still no reason why people leave 
their organization. Voluntary turnover is not conducive to the stability of enterprises 
and increase the labour costs of enterprises. Thus, employees’ voluntary turnover is 
increasingly becoming a research topic among the academia and management 
practitioners. 
 
3.4 Employee Satisfaction and Employee Turnover  

The negative relationship between employee satisfaction and employee 
turnover have been verified by many researchers in human resource management 
field. For example, high turnover and absenteeism are said to be related to job 
dissatisfaction (Saifuddin, Hongkraclent & Sermril, 2008). Firth et al. (2004) pointed out 
the experience of job stress, lack of commitment in the organization; and job 
dissatisfaction make employees to quit. The Mobley model (Lee, 1988.) was a 
landmark conceptual piece that persuasively explained the process of how job 
dissatisfaction can lead to employee turnover. Mobley theorized that job 
dissatisfaction leads an employee (1) to think about quitting, which may help that 
employee to lead in. (2) To evaluate the expected usefulness of searching for 
another job and the costs associated with quitting the current job. From the 
evaluation, 3) an intention to search for alternative jobs may occur, which in turn 
likely leads the employee 4) to intend searching for alternative jobs and 5) to the 
evaluation of the acceptability of any specific alternatives. From that second 
evaluation, the employee would likely 6) compare the new alternatives to the 
current job which in turn can lead to 7) an intention to quit, and eventual employee 
turnover. This study attempted to examine the relationship between job satisfaction 
and employee turnover intention from the perspective of human resource 
management practices.  
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4.Research Hypotheses: 
Hypothesis 1: There is a significant relationship between employees’ 

satisfaction with recruitment and employees’ turnover intention. 
Hypothesis 2: There is a significant relationship between employees’ 

satisfaction with training and employees’ turnover intention. 
Hypothesis 3: There is a significant relationship between employees’ 

satisfaction with career planning and employees’ turnover intention. 
Hypothesis 4: There is a significant relationship between employees’ 

satisfaction with performance management and employees’ turnover intention. 
Hypothesis 5: There is a significant relationship between employees’ 

satisfaction with compensation and employees’ turnover intention. 
Hypothesis 6: There is a significant relationship between employees’ 

satisfaction with incentives and employees’ turnover intention. 
 
5.Research Methods 

This research uses mix methods which are quantitative and qualitative 
approach. Multiple linear regression analysis is used to test the relationships between 
independent variables (six HRM practices) and dependent variable (employee 
turnover intention) according to the sample data from the questionnaire. Personal in-
depth interview is used to understand the existing HRM policy of case company. The 
primary data was gathered through semi-structured interview with the HR manager, 
and structured questionnaire for first-line office staff of case company. The secondary 
data in this study was collected through published journals, books, reports, 
government and commercial portals. 

The questionnaire consists of four parts. The first part is demographics of 
respondents, including gender, age, education, working period. The second part is the 
survey scale of six HRM practices of the organization, including recruitment (5 items), 
training (3 items), career planning (4 items), performance management (6 items), 
compensation (4 items) and incentives (3 items). The third part is the self-evaluation 
of employee turnover intention (4 items), and the fourth part is employees’ 
suggestion on human resource management measures. In this survey, 50 paper 
questionnaires were distributed on site, among which 48 questionnaires are valid. 
The sample distribution is as follows: 
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Demographics of Sample (N=48) 
Demographics Items Frequency Effective Percentage 

Gender Male 33 68.75% 
Female 15 31.25% 

 
Age 

Below 35 years old 36 75.00% 
35-45 years old 7 14.58% 
Above 45 years old 5 10.42% 

 
Education 

Bellow Junior 
College 

10 20.83% 

Junior College 24 50.00% 
Undergraduate 13 27.08% 
Postgraduate 1 2.09% 

Working Period 1 to 3 years 35 72.92% 
4 to 5 years 9 18.75% 
Above 5 years 4 8.33% 

 
6. Findings and Discussion 
6.1 Employee Turnover Intention Results 

The findings reflect the fact that employees have a higher turnover intention. 
Employees, who have the turnover intention without targets, account for 33.3%; 50% 
of Employees have the turnover intention when facing more suitable positions in 
other companies; Employees, who tend to seek better positions in other companies, 
account for 43.8%; 27.1% of employees want to hop to other companies with the 
same positions.  

    

 
Figure 1 Resign and Seek Other Jobs 
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Figure 2 Find More Suitable Positions and Resign 
 

 
Figure 3 Find Better Positions and Resign 

 

 
Figure 4 Find Same Positions in Other Companies and Resign 

 
 

0

10

20

Turnover Intention 2

Very Willing Willing Indifferent Unwilling Very Unwilling

0

5

10

15

20

Turnover Intention 3

Very Willing Willing Indifferent Unwilling Very Unwilling

0

5

10

15

20

25

Turnover Intention 4

Very Willing Willing Indifferent Unwilling Very Unwilling

99



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578 
 

6.2 Employee Satisfaction with HRM Practices Results 
According to the statistics of employee questionnaire, staff’s satisfaction with 

six HRM practices is very low. Only 26.58% of employees are satisfied with 
recruitment process, 14.6% employees are satisfied with training program, 16.7% 
employees are satisfied with career planning, 26.4% employees are satisfied with 
performance management, 19.3% employees are satisfied with compensation, 12.5% 
employees are satisfied with incentives.  

 
6.3 Hypotheses Test Results 

Multiple Linear Regression Analysis were employed to test the relationships 
between employees’ satisfaction with six HRM practices and employees’ turnover 
intention. According to statistics results (see table 1), four HRM practices were found 
to have a significant impact on employee turnover intention: recruitment, career 
planning, performance management, compensation. Thus, Hypothesis 1, 3, 4 and 5 
are verified (see table 1), Hypothesis 2 and 6 failed verification. Among the four HRM 
practices, Q1_3 (fairness of recruitment), Q3_4 (correlation of work goals and 
individual career planning), Q4_3 (clarity of performance evaluation index), Q5_3 
(higher salary than other similar companies) have significantly negative relationships 
with employee turnover intention. This finding is consistent with the descriptive 
analysis results of employee satisfaction with HRM practices (low) and employee 
turnover intention (high) from the sample data.  
Table 1  
Multiple Linear Regression Analysis 
Independent variables t Sig. 
Q1_3 -2.228 0.031 
Q3_4 -2.203 0.033 
Note: Dependent variable is Q7_2 (employee turnover intention 2) 
Sig ≤ .05 
 
Independent variables t Sig. 
Q1_3 -2.412 0.020 
Q4_3 -2.275 0.028 
Q5_3 -2.887 0.006 
Note: Dependent variable is Q7_4 (employee turnover intention 4) 
Sig ≤ .05 
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Independent variables t Sig. 
Q5_3 -2.108 0.041 
Note: Dependent variable is Q7_3 (employee turnover intention 3) 
Sig ≤ .05 
 
6.4 Discussion 

The results from quantitative analysis and response from HR manager reflect 
a phenomenon that the PPP enterprise in this study embodies the weaknesses of 
human resource management model of state-owned enterprises to a large extent. 
The research results show that the employees of the case company have low 
satisfaction with the six human resource management practices, and their turnover 
intention is very high. And four human resource management practices have a 
significant negative impact on employee turnover intention. According to the 
interviews with the company’s Human Resource manager and employee suggestions 
made in the questionnaire, it can be seen that this company’s recruitment, career 
planning, performance management and compensation practices have the following 
problems: 
Recruitment 

According to the interview with the human resources manager, the company 
often recruits people who have nepotism with the company’s leadership. The 
company’s selection process includes written tests, interviews, background checks, 
and talent assessments, but candidates recommended by the acquaintance are not 
required to participate in the four procedures. Besides, the company’s recruitment 
information is not publicized within the company, and the company usually makes 
urgent recruitment in face of urgent needs. Finally, when selecting employees, the 
company attaches great importance to the investigation of employees’ professional 
skills and has no psychological and personality test.  
Career Planning  

Employees’ dissatisfaction with career planning can be reflected in their 
suggestions in the questionnaires, such as: “I hope that the senior leaders of the 
company often communicate with us, understand our career needs, and give 
guidance to help us achieve career development goals.”; “I hope the company will 
arrange positions based on individual career planning, not arbitrarily arrange positions 
according to the wishes of the leaders.”; “Do not arrange too many job tasks that are 
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not related to individual career development,”; “clear personal job goals,”; “clear 
staff assignments.”; etc.  
Performance Management 

Through the interview, it is learned that employee’s performance in case 
company is evaluated directly by the employee’s supervisor according to their work 
progress, and employees don’t know what performance evaluation index are. 
Besides, after the performance evaluation was completed, the human resources 
department does not publicize the performance results, or the department head did 
not communicate with employees on their performance assessment results. 
Moreover, the access to performance appraisal data is limited to the department 
heads, senior management, and president of the company. 
Compensation  

From the interview, it is learned that in the employee’s salary structure, 
ordinary employees (level 1 and level 2) do not have bonuses, and the salary of 
ordinary employees consists of position salary (90%) + routine assessment (10%). In 
addition, the company pays the salary according to the position, and performance 
evaluation of employees is performed by the scoring system of the department 
head. More than 50% employees put forward the “raising wage level”, “increase 
performance salary”, “increase employee’s year-end bonus”, “more work, more 
pay”, “publicize the salary list of each month”, etc. This shows that the company’s 
compensation structure is irrational, because performance-based wages are relatively 
small, and there is a lack of floating wages. Undisclosed salary details can also cause 
suspicion of employees. 
 
7. Conclusion 
7.1 Summary  

The objectives of study have been achieved through descriptive analysis and 
multiple linear regress analysis of the sample data for the questionnaire. According to 
descriptive analysis, case employees have a higher turnover intention. Half of 
employees are willing to resign when they have more suitable positions and better 
job choices, and one third employees are willing to switch to the same positions of 
other companies, and even willing to resign before finding other jobs. In the survey 
of satisfaction, employees have a very low satisfaction with the six HRM practices, 
among which recruitment, career planning, performance management and 
compensation have a significant negative influence on employee turnover intention, 
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according to multiple linear regression analysis. Then the reasons that low employee 
satisfaction which lead to high turnover intention are analyzed based on response 
from HR manager and employee suggestions. According to employee needs and 
existing HRM policy of the case company, some suggestions are put forward as 
follows: 

Firstly, the company can increase internal recruitment when some position is 
vacant, to meet the needs of employees for position change. The company can 
publicize the recruitment notice within the company. Employees can transfer careers 
according to their career planning and hobbies, competing with external employees 
at the same time, which can help employees to make full use of their abilities and 
fully tap their potential.  

Secondly, human resource department may establish a career assistance 
center in the company where employees can get personnel, information and 
materials they need to improve their professional knowledge and skills on their 
career path. Besides, company should make proper job configuration to make work 
goals of employees consistent with individual career planning, even provide the 
opportunity for reselecting positions based on their personal work experience and 
expertise in some filed.  

Thirdly, the company may publicize performance evaluation index on the 
company’s internal website, allow employees to go to the HRM department to learn 
their own performance results through the department bulletin board or internal 
website. After performance evaluation, department manager needs to discuss both 
specific accomplishments and the areas that need improvement, plan specific ways 
the employee can develop needed skills and improve performance and how the 
manager will support the improvement plan. 

Fourthly, the company can increase the proportion of floating wages, floating 
wages should be linked to employees’ individual performance and corporate profits. 
Proportional commissions, contribution awards, profit sharing and other more flexible 
payment methods can be used to increase individual interests with performance, 
and stimulate individual overall awareness of the coexistence of employees and the 
organization. 
7.2 Implications  

The practical contribution is the research on Human Resources instead of physical 
resources and organizational resources, because of the importance of employees to 
corporate competitive advantage. This research presented a conceptual framework to test 
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the relationship between employees’ satisfaction with HRM practices and employee 
turnover tendency. The deficiencies of HRM practices found in this case study and 
the author’s suggestion may provide other PPP enterprises with a reference in the 
improvement of HRM practices to some extent.  
7.3 Limitation and Suggestions for the Future Research  

Due to the limited research time, this paper selects only the first-line office 
employees of the case company and the size of samples is small. Besides, this article 
did not conduct deep investigation on individual employees to explore the reasons 
for their dissatisfaction with HRM practices and personal career development needs. 
Therefore, it’s my hope to increase the survey of operators and supervisors of the 
case company or conduct case studies to increase the sample size and the 
generalizability of research results about human resource management of PPP 
enterprises. In addition, deep interviews with individual employees are of great 
significance to understand employees’ interpretation for effects of human resource 
management practices, which is conducive to the timely change of human resource 
management measures.  
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อิทธิพลแทรกของความเชื่อในความสามารถในการสอนท่ีมีตอ่ 
ความสัมพันธ์ระหว่าของความเหนื่อยหน่ายในงานกับ 

ความผูกพันต่ออาชีพ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
THE MODERATING EFFECT OF TEACHING SELF-EFFICACY ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN JOB BURNOUT AND PROFESSIONAL 
COMMITMENT: CASE STUDY OF MAHASARAKHAM UNIVERSITY 

 
วราวุฒิ วรานันตกุล1 อรวรรณ วรานันตกุล2  ณัฐธกานต์ จันดาโชติ3 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคลกับความผูกพันต่ออาชีพ 
ประกอบด้วยความเหนื่อยหน่ายในงาน และความเชื่อในความสามารถในการสอน และทดสอบบทบาทตัวแปรแทรกของความเชื่อ
ในความสามารถในการสอนท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน  391 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเหนื่อย
หน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความผูกพันต่ออาชีพ และ 2) ความเชื่อในความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่อ
อาชีพมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และดังนั้นผู้บริหารองค์กรการศึกษาควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน หลีกเลี่ยงการสร้างความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมต่าง  ๆเพ่ือสร้างความ
ม่ันใจในการทํางาน ส่งผลต่อความผูกพันต่ออาชีพการทํางานของบุคลากรท่ีย่ังยืน 

 
คําสําคัญ: ความเหนื่อยหน่ายในงาน , การผูกพันต่ออาชีพ,  ความเชื่อในความสามารถในการสอน 

Abstract 
 This study aimed at investigating the relationship between personal factors and 
professional commitment, which includes job burnout and teaching self-efficacy as well as testing 
an intervening effect of teaching self-efficacy on job burnout and professional commitment 
linkage. A self-administered questionnaire was applied to gather data from 391 academic staffs of 
Mahasarakham University, as a sample group, by using a randomly convenience sampling 
technique. The statistics used for analyzing data were descriptive statistic, multiple correlation 
analysis, and hierarchical regression analysis. The results indicated 1) the negative relationship 
between job burnout and professional commitment, and 2) teaching self-efficacy is positively 
related to professional commitment. From research outcomes, top managements should pay 

attention on the importance of human resource management in order to increase 

                                                 
1 อาจารย์ประจําคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจําคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 นักวิชาการศึกษา คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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employees’ performance, avoiding job burnout and also providing a support of job 
training so as to improve their confidence in working, which directly affect a 
sustainable commitment of profession. 
 
Keywords: Job Burnout, Professional Commitment, Teaching Self-Efficacy 

 
บทนํา 
 สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาครัฐ 
โดยเฉพาะภาคการศึกษา จัดได้ว่ามีระดับการแข่งขันที่รุนแรงไม่น้อยไปกว่าภาคธุรกิจ ทําให้หลายๆ
มหาวิทยาลัยหาวิถีทางเพ่ือชิงความได้เปรียบในการครองตลาดและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เหนือ
คู่แข่ง เป็นที่รู้กันว่าทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ เป็นแหล่งของความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Barney, 1991)    
ซึ่งความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกําลังขับเคลื่อนหลักที่ทําให้การดําเนินงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กลายเป็นเครื่องมือจําเป็นในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน 
อย่างไรก็ตามการทํางานด้วยความต้ังใจ อุทิศตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทํางานเต็มความรู้ความสามารถ
ให้กับองค์การน้ัน พนักงานต้องเกิดความรู้สึกผูกพันต่อวิชาชีพของตนเองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญ 
 ความเหน่ือยหน่าย (Burnout) หมายถึง กลุ่มอาการของความอ่อนล้าทางอารมณ์จากการทํางาน      
ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อตัวก่อความเครียดชนิดเรื้อรัง (Maslach and Jackson, 1981) ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบคือ ความอ่อนล้าทางอารมณ์, การลดความเป็นบุคคล และ การลดความรู้สึกประสบความสําเร็จ   
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลท่ีทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน ความเหน่ือยหน่ายที่เก่ียวข้องกับงานในสถานที่ทํางานของ
พนักงานน้ันอยู่ในระดับวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง งานที่มีลักษณะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น บริการ
สังคม งานเกี่ยวกับสุขภาพ งานขาย และ งานด้านการศึกษา โดย Leiter and Maslach (2001) กล่าวว่า ธุรกิจ
สูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับการขาดงาน การรักษาพยาบาล และความสามารถในการผลิตที่ลดลง ที่เป็นผลจากความ
เหน่ือยหน่ายในงาน ประมาณหลายพันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ การศึกษานี้สนใจปัจจัยทางด้านอารมณ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อวิชาชีพการสอนของอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสเผชิญกับความ
เหน่ือยหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความสามารถในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก งานสอนเป็นงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมอยู่ตลอด โดย63% 
ของคุณครูสัญชาติอเมริกันและแคนนาเด้ียน 5,000 คน เห็นตรงกันว่า ปัญหาด้านระเบียบวินัยของนักเรียนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทํางานมากที่สุด (Brouwers and Tomic, 2000) ซึ่งนอกจากน้ัน พฤติกรรม
เชิงก่อกวนของนักเรียนมีผลกระทบเชิงบวกกับความเหน่ือยหน่ายของคุณครู (Lamude, Scudder, and 
Furno-Lamude, 1992) จากวรรณกรรมที่กล่าวมา ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์เป็นปัจจัยที่ทําให้
เกิดความเหน่ือยหน่ายของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่การศึกษานี้สนใจ การที่บุคคลปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะทางอารมณ์อาจส่งผลให้มีทัศนคติต่องานในเชิงลบและอาจเป็นผลเสีย
ต่อผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาความเหนื่อยหน่ายในอดีต พบว่ามีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทาง
ร่างกายและทางสุขภาพจิต รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ความพึงพอใจในงาน, 
ความผูกพันต่อองค์กร และความต้ังใจที่ลาออก (Karatepe and Aleshinloye, 2009; Rutherford, Boles, 
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Hamwi, Madupalli, and Rutherford, 2009) ด้วยเหตุนี้ความเหน่ือยหน่ายทางอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่ออาชีพได้ แต่หากผู้ที่เผชิญกับความเหน่ือยหน่ายมีลักษณะที่เช่ือในความสามารถของตนเอง   
ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับงานน้ันได้ บุคคลเหล่าน้ันก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความผูกพันต่ออาชีพการทํางาน จากสมมติฐานข้างต้น ทําให้การศึกษานี้สนใจว่าความเหน่ือยหน่ายใน
งานมีผลอย่างไรต่อความผูกพันต่ออาชีพและความเชื่อในความสามารถในการสอนมีบทบาทอย่างไรต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพอาจารย์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิ
จันน้ีเพ่ือศึกษาผลกระทบทางตรงของความเหนื่อยหน่ายในงานและความเชื่อในความสามารถในการสอนที่มี
ต่อความผูกพันต่ออาชีพและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงานท่ีมีอิทธิพลร่วมจากความ
เช่ือในความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่ออาชีพ 
 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 
 การท่ีบุคคลเผชิญกับความเหนื่อยหน่ายในงานส่งผลต่อความผูกพันต่ออาชีพที่ลดลงสามารถอธิบาย
ได้โดยทฤษฏี Conservation of resource theory (COR)  โดยต้ังสมมติฐานว่าบุคคลจะพยายามรักษา ป้องกัน 
และสร้าง ทรัพยากรท่ีตนเองเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า เช่น เวลา การสนับสนุนทางสังคม เงิน เสถียรภาพทาง
อารมณ์ ดังน้ันถ้าบุคคลสูญเสียหรือไม่ได้รับทรัพยากรที่ตนเองเห็นว่ามีค่าจะส่งผลให้ความเหน่ือยหน่าย    
ความไม่พึงพอใจในงาน เกิดขึ้น และระดับการผูกพันต่อองค์กรตํ่าลง นําไปสู่ความต้ังใจลาออกที่สูงขึ้น 
(Hobfoll, 1989) จากทฤษฏี COR ประยุกต์เข้ากับการศึกษานี้ ช้ีให้เห็นว่า ความสามารถ ความพยายามในการ
ควบคุมนิสิตภายในห้องเรียนเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเรียนการสอน (Brouwers and Tomic, 2000) ถ้าสิ่งที่
ได้กระทําไป หรือเรียกว่าทรัพยากร ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเชิงลบของนิสิตได้ เวลาในการเรียนการสอน
สําหรับนิสิตทั้งห้องที่เหลือก็จะสูญเสียไป ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ที่เกิดจากการท่ีตนเองไม่สามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์หน่ึงๆได้ ทําให้ความผูกพันต่อวิชาชีพอาจารย์ลดลง แต่ถ้าอาจารย์มีความเช่ือในความสามารถ
ในการจัดการภายในห้องเรียนของตนเอง ความเครียด ความเหน่ือยล้า และทัศนคติทางลบก็จะเกิดน้อยกว่า
อาจารย์ที่เช่ือในความสามารถของตนเองในระดับตํ่า ความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อของ
บุคคลในความสามารถของตนเองที่จะจัดการและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่จําเป็นที่ทําให้เกิดการบรรลุผลในงาน 
(Bandura, 1997) จากนิยามช้ีให้เห็นว่า ถ้าบุคคลมีระดับความม่ันใจ แรงจูงใจ ที่สูงขึ้น โอกาสที่งานหน่ึงๆจะ
บรรลุผลก็ย่อมมีความเป็นไปได้สูงขึ้น  
 ความเช่ือในความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรที่ได้จาก Social cognitive theory โดยทฤษฏีกล่าว
ว่า พฤติกรรม การรับรู้ และสภาพแวดล้อม ต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกันในรูปแบบพลวัต โดยความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและพฤติกรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไขของ
บริบทรอบข้าง ดังน้ัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระดับความเช่ือในความสามารถของตนเองแบ่งออกได้ 
4 แหล่ง (Heuven, Bakker, Schaufeli, and Huisman, 2006) คือ 1). ความรู้ความเช่ียวชาญ 2) แบบอย่าง
จากบุคคลอื่น 3) การชักชวนเชิงกระตุ้น  และ 4) ตัวเร้าทางสรีรวิทยา ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกจัดเป็น
องค์ประกอบหน่ึงของสิ่งเร้าทางสรีรวิทยา อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับระดับความ
เช่ือในความสามารถของตนเอง 
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การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐาน 
 ความเหนื่อยหน่ายในงานและความผูกพันต่ออาชีพ  
 ความเหน่ือยหน่ายเป็นปัจจัยสําคัญในวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การศึกษาในบริบทที่เก่ียวข้องกับงาน ในอดีตมักศึกษาความเหน่ือยหน่ายในงานกับทัศนคติในงาน ตัวก่อ
ความเครียด ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ การสนับสนุนจากองค์กร และโอกาสในการพัฒนา ซึ่งได้มีการ
นําเสนอองค์ประกอบของความเหน่ือยหน่ายในงานไว้หลากหลาย แต่ Maslach Burnout Inventory (MBI) 
เป็นตัววัดที่แพร่หลายมากที่สุด มี 3 องค์ประกอบ  1) ความล้าทางอารมณ์ คือ ความรู้สึกทางอารมณ์ของ
บุคคลท่ีไม่สามารถตอบสนองต่องานเน่ืองจากการขาดแคลนทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
เช่น เวลา เงิน เป็นต้น 2) การลดความเป็นบุคคล คือ ความพยายามที่จะนําตนเองออกห่างจากงานหรือบุคคล
ที่เก่ียวกับงาน เน่ืองจากรับรู้ว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับงานน้ันอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยการเพิกเฉยต่องาน
และกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อบุคคลอ่ืน รู้สึกว่าผู้อ่ืนตําหนิตนเอง ทําให้ทํางานอย่างไร้
ชีวิตชีวา 3) การลดความรู้สึกประสบความสําเร็จ คือ ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ ไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ และมีแนวโน้มจะประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองในทางไม่ดี (Maslach and 
Jackson, 1981) 
 แม้ว่าอาจารย์ส่วนมากจะพึงพอใจกับผลตอบแทนจากการทํางาน แต่ความเหน่ือยหน่ายจากการ
ทํางานยังคงเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อวิชาชีพ (Loonstra, Brouwers, and Tomic, 2009) การศึกษาความ
เหน่ือยหน่ายในงานในประเทศฟินแลนด์ พบว่า อาจารย์เป็นอาชีพที่มีภาวะความเหนื่อยหน่ายในงานมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับพนักงานออฟฟิต รวมท้ังอาชีพบริการอ่ืนๆ นอกจากน้ัน ลักษณะที่สําคัญ 2 ประการซึ่ง
เก่ียวข้องกับความเหน่ือยหน่ายในงานของอาจารย์ ประการแรกคือจํานวนของนิสิตรวมถึงผู้ปกครอง ประการ
ที่สองคือพฤติกรรมเชิงลบของนิสิต เช่น การส่งเสียงดัง การขาดสัมมาคารวะ การขาดระเบียบวินัย และขาด
แรงจูงใจในการเรียน (Burke and Greenglass, 1989) อีกทั้งวิชาที่สอน ผลการศึกษาของนิสิตและ
ประสบการณ์การสอน การวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอน การขาดความม่ันใจในความสามารถของผู้สอน และการ
ล่วงล้ําเวลาที่ไม่ใช่เวลาการทํางาน เป็นปัจจัยที่เกิดจากองค์กร (Friedman, 1991) ซึ่งส่งผลต่อความเหน่ือย
หน่ายในงานของอาจารย์ กล่าวโดยสรุป คือ ความเหน่ือยหน่ายในงานที่อาจารย์ต้องเผชิญ อาจเกิดได้จากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตและผู้ปกครองแล้ว ยังรวมถึงปัจจัยในเรื่องกฎเกณฑ์ นโยบาย วัฒนธรรมต่างๆ         
ขององค์กรด้วย 
 การศึกษาเรื่องความผูกพัน (Commitment) ในช่วงเริ่มต้นจะศึกษาความผูกพันของลูกจ้างที่มีต่อผู้
ว่าจ้างหรือความผูกพันต่อองค์กร แต่ Meyer, Allen, and Smith (1993) ได้เช่ือมโยงแนวคิดความผูกพันต่อ
องค์กร ไปสู่ความผูกพันต่ออาชีพ (Professional commitment) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ความ
ผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกเสน่หา เป็นความผูกพันที่เกิดจากบุคคลต้องการคงอยู่ในอาชีพ 2) ความผูกพันที่
เกิดจากความต้องการความต่อเน่ือง เป็นความผูกพันที่เกิดจากการท่ีบุคคลจําเป็นต้องอยู่ในอาชีพ และ 3) 
ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดจากบุคคลรู้สึกว่าควรอยู่ในอาชีพ ดังน้ัน
ความผูกพันต่ออาชีพ คือ สภาวะทางจิตวิทยาของแรงปรารถนาท่ีทําให้บุคคลคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพในกลุ่ม
อาชีพหน่ึงๆ (Meyer and Herscovitch, 2001) ดังน้ัน ความผูกพันต่ออาชีพสามารถสะท้อนถึงความ
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จงรักภักดีของบุคคลที่มีต่ออาชีพหนึ่งๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วม ความรัก ความเช่ือ การอุทิศตน และค่านิยมที่
มีต่ออาชีพ (Teng, Shyu, and Chang, 2007).  
 จากนิยามความผูกพันต่ออาชีพ พ้ืนฐานที่สําคัญคือแรงจูงใจภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เหน่ือยหน่ายในงานกับการผูกพันต่ออาชีพสามารถอธิบายได้โดยการมีแรงจูงใจภายในต่ํา การที่บุคคลไม่
สามารถตอบสนองต่องานเนื่องจากไม่มีทรัพยากรที่จําเป็นในการทํางาน เช่น เวลา ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์การทํางานที่ยังไม่เพียงพอ ทําให้แรงจูงใจในการทํางานให้สําเร็จอยู่ในระดับตํ่า ส่งผลให้บุคคล
พยายามลดบทบาทของตนเอง เกิดการละเลยต่องาน ไม่สนใจในรายละเอียดของงาน ซึ่งในบริบทของอาชีพ
อาจารย์ บุคคลจะไม่สนใจต่อนิสิตและงานการสอน อีกทั้งยังถูกกระตุ้นจากความรู้สึกว่าไม่สามารถทํางานน้ัน
ได้ สิ่งเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อตนเองว่าไม่มีความสามารถในการเป็นอาจารย์อย่างที่ควรจะเป็น ทํา
ให้ความผูกพันในอาชีพอาจารย์ลดลง Jourdain and Chenevert (2010) พบความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกัน
ระหว่างความล้าทางอารมณ์ การลดความเป็นบุคคล กับ ความผูกพันต่ออาชีพ ซึ่งระดับความเหน่ือยหน่ายใน
งานของพยาบาล มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันในอาชีพ (Lee and Henderso, 1996) ในขณะท่ี 
Rutherford et al (2009) พบ ความสัมพันธ์เชิงตรงข้ามระหว่างความอ่อนล้าทางอารมณ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร  
 
สมมุติฐานท่ี 1: ความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันต่ออาชีพ 
ความเช่ือในความสามารถในการสอนและความผูกพันต่ออาชีพ  
 ความเช่ือในความสามารถของตนเอง หมายถึง การตัดสินความสามารถของตนเองในการปฏิบัติสิ่งที่
จําเป็นที่ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ (Bandura, 1997) ความเช่ือในความสามารถของตนเองเป็นตัวพยากรณ์
พฤติกรรมของบุคคล โดยพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกมาน้ันอยู่บนพ้ืนฐาน 2 หลักการ คือ ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยบุคคลจะประเมินพฤติกรรมว่านําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการและความคาดหวังใน คือ ความเช่ือ
ที่บุคคลจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ทําให้งานบรรลุผล ความเช่ือน้ีจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลใน 3 ด้านคือ 
ระดับความเช่ือ การเปลี่ยนแปลงความเช่ือและความแน่วแน่ของความเช่ือ ความเช่ือในความสามารถของตนเองมี
อิทธิพลต่อการทํางานของบุคคล ผ่านกระบวนการ 1) มีอิทธิพลต่อเป้าหมายที่ต้ังไว้และวิธีบรรลุเป้าหมาย 2) มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจเวลาเผชิญกับอุปสรรค 3)  มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่มีต่อตนเองเวลาพยายามบรรลุเป้าหมาย 
และ 4) มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานการณ์ที่ตนเองต้องเผชิญ กล่าวว่า ความเช่ือในความสามารถของตนเองเป็นตัว
แปรจูงใจ ที่มีผลต่อความพยายาม เป้าหมาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ และการรับมือกับปัญหา (Heuven et al., 2006) 
 สําหรับการศึกษานี้ ความเช่ือในความสามารถในการสอน (Teaching self - efficacy) หมายถึง 
ความเช่ือของอาจารย์ในความสามารถตนเองว่าสามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งเกิดจากความสนใจและ
การเรียนรู้ของนิสิต แม้จะเป็นนิสิตที่ยากต่อการสร้างแรงจูงใจ (Tshannen-Moren and Woolfolk, 2001) 
เช่น ผลการเรียน การประสบความสําเร็จ แรงจูงใจในการเรียนของนิสิต และทัศนคติที่ดีต่อสังคมรอบตัว    
เป็นต้น ความเชื่อในความสามารถในการสอนประกอบด้วย 2 มิติคือ 1) ความเช่ือในการสอนส่วนบุคคล     
เป็นการรับรู้ความสามารถของตนเอง และ 2) ความเช่ือในการสอนทั่วไป เป็นความเช่ือเก่ียวกับปัจจัยภายนอก
ที่กําหนดพฤติกรรมของนิสิต วรรณกรรมที่ผ่านมามีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของอาจารย์
ในการประกอบอาชีพหรือลาออกจากอาชีพ อาทิ ความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน และความเช่ือใน
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ความสามารถของตนเอง (Chan, Lau, Nie, Lim, and Hogan, 2008) ความเช่ือในความสามารถในการสอน
ของตนเองเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง ดังน้ัน หากบุคคลมีความเช่ือมั่นในตนเองก็จะมี
แรงขับจากภายในที่เช่ือว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จได้ ทําให้บุคคลมี
ความมั่นใจและเช่ือว่าตนเองสามารถที่จะประกอบอาชีพน้ันได้ต่อไป (Bandura, 1997) นอกจากน้ันยังพบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความมั่นใจในการสอนกับความผูกพันต่ออาชีพ อาจารย์ที่มีความเช่ือในการ
บริหารจัดการภายในห้องเรียนที่ตํ่าจะมีแนวโน้มออกจากอาชีพ จากที่กล่าวมา ความเช่ือในความสามารถใน
การสอนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ออาชีพและความต้ังใจในการลาออก(Jepsom and Forrest, 2006)  
 
สมมุติฐานท่ี 2: ความเช่ือในความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่ออาชีพ 
 บทบาทความเป็นตัวแปรแทรกของความเชื่อในความสามารถในการสอน  
 ความเช่ือในความสามารถมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพยายามและการยืนหยัดที่จะเผชิญกับอุปสรรค 
ความผูกพันต่ออาชีพ การเปิดรับต่อวิธีการสอนใหม่ๆ ตลอดจนพฤติกรรมเชิงบวกของอาจารย์ (Ho and 
Hau, 2004) นอกจากน้ี ยังสามารถลดความเครียดและเพ่ิมแรงจูงใจในสถานการณ์ที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
เช่น เวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตที่มีปัญหาหรือเวลาสอนในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า บุคคลที่
มีระดับความเช่ือในความสามารถของตนเองสูงจะมีวิธีที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหา
มากกว่าบุคคลที่มีระดับความเช่ือในความสามารถของตนเองที่ตํ่า (Heuven et al., 2006) ดังนั้นอาจารย์ที่มี
ความเช่ือในความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ในการทํางานในระดับสูง เช่น การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม หรือ การแก้ปัญหาของนิสิต จะมีความพยายาม มีแรงจูงใจในการ
ทํางาน     มีความพึงพอใจกับอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในขณะที่อาจารย์ที่มีความเช่ือใน
ความสามารถในระดับตํ่า ขาดความมั่นใจจะเลือกการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กล่าวมามากกว่าจะเผชิญหน้า 
ส่งผลให้ได้รับความเครียด ความเหน่ือยหน่ายในงาน และทัศนคติที่เป็นลบต่อการทํางานได้ง่ายกว่า 
(Brouwers and Tomic, 2000) ดังน้ันการศึกษาน้ีเช่ือว่า บุคคลที่มีระดับความเช่ือในความสามารถของ
ตนเองที่สูงจะมีแรงจูงใจภายในที่มีต่อการทํางานที่สูง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงาน
กับความผูกพันต่ออาชีพแตกต่างจากบุคคลที่มีระดับความเช่ือในความสามารถของตนเองที่ตํ่า 
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สมมุติฐานที่ 3:  ความเช่ือในความสามารถในการสอนมีอิทธิพลแทรกต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือย
หน่ายในงานและความผูกพันต่ออาชีพ   
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงาน 
ความเช่ือมั่นในการสอน และความผูกพันต่ออาชีพ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน 
901 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการเก็บข้อมูลรอบแรกในงาน
ประชุมประจําปีของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 246 ฉบับ จึงได้ทําการ
เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในรอบที่สอง ได้แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 157 ฉบับ รวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับ
ทั้งหมด 403 ฉบับ แต่เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 391 ฉบับ ดังน้ันอัตราตอบกลับคิดเป็น 
43.39 เปอร์เซ็นต์  
 คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย ที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตอบเอง (Self-administered questionnaire) โดย
การจัดทําเครื่องมือ ผู้วิจัยแปลข้อคําถามจากงานวรรณกรรมที่ผ่านมาเพ่ือสร้างแบบสอบถาม หลังจากน้ันให้
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 10 ปี 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงในด้านโครงสร้าง และผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษา 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านภาษา จากน้ันนําคําแนะนํามาปรับปรุงแบบสอบถาม และทํา pilot 
test โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและค่าสัมประสิทธ์
Cronbach’s alpha พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นและความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้ โดยค่า 
Cronbach’s alpha มีค่าเกิน 0.7 ทุกตัวแปร แสดงถึงความเช่ือมั่นของการวัดผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และค่า 
Factor loading  มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.40 แสดงถึงความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Hair, Black, Anderson, and 
Tatham, 2006) ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 1 Factor loading และค่า Cronbach’s alphaการวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 แบบสอบถามมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ประสบการณ์ในการสอน ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหนื่อยหน่ายในงาน ความเช่ือในความสามารถในการสอน และความผูกพันต่ออาชีพ จํานวน
ทั้งสิ้น 42 ข้อ โดยชุดคําถามเกี่ยวกับความเหน่ือยหน่ายในงาน ประยุกต์จาก Maslach Burnout Inventory 
(MBI) จํานวน 13 ข้อ(Boles, Dean, Ricks, Short, and Wang, 2000) ใช้มาตรวัด Likert scale ประเมินค่า 7 
ระดับ (รู้สึกทุกวัน ถึง ไม่เคยรู้สึกเช่นน้ัน) ตัวอย่างคําถาม เช่น 1) ฉันรู้สึกจิตใจห่อเห่ียวจากการทํางาน 2) ฉัน
รู้สึกเพลียเมื่อต่ืนนอนตอนเช้าและรู้ว่าต้องเผชิญกับการทํางานในอีกวัน 3) ฉันรู้สึกเหน่ีอยล้าจากการทํางาน 
4) ฉันกังวลว่างานที่กําลังทําอยู่ทําให้ฉันมีอารมณ์ไร้ความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน 5) ฉันจัดการกับปัญหาทาง
อารมณ์ในงานที่ทําอย่างสุขุม เป็นต้น 
 ชุดคําถามเก่ียวกับความผูกพันต่ออาชีพ จํานวน 14 ข้อ ประยุกต์จาก Meyer et al (1993)        
ใช้มาตรวัด Likert scale ประเมินค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยมากที่สุด ถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด) ตัวอย่างคําถาม เช่น 
1) ฉันจะกระตือรือร้นในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับอาชีพอาจารย์ 2) ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทํางานในอาชีพอาจารย์ 
3) อาชีพอาจารย์มีความสําคัญต่อภาพลักษณ์ของฉัน 4) ฉันรู้สึกเสียใจที่ได้เข้าสู่อาชีพอาจารย์ 5) ฉันไม่ชอบ
ที่จะเป็นอาจารย์ เป็นต้น และ ชุดคําถามเกี่ยวกับความเช่ือในความสามารถในการสอนของตนเอง จํานวน 15 
ข้อ ประยุกต์จาก Ho and Hau (2004) ใช้มาตรวัด Likert scale ประเมินค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยมากที่สุดถึง 
เห็นด้วยน้อยที่สุด) ตัวอย่างคําถาม เช่น 1) ฉันมีความเข้าใจในหลักการสอนท่ีช่วยคงไว้ซึ่งแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของนิสิต 2) วิธีการสอนของฉันมีประสิทธิภาพมากทําให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ 3) ฉันสามารถบริหาร
จัดการภายในห้องเรียนได้ดีมาก 4) ฉันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรบกวนที่นิสิตแสดงในห้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว 5) นิสิตมาพบฉันเวลาที่มีปัญหาในชีวิตประจําวันเพราะรู้ว่าฉันช่วยได้  
  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยน้ีได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงช้ัน ทดสอบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบของความเหน่ือยหน่ายในงาน และความเช่ือในความสามารถในการสอนที่มีต่อ

ตัวแปร 
Factor 
loading 

Cronbach’s alpha 

ความเหนื่อยหน่ายงาน  (JB) 0.681-0.912 0.837 

ความเชื่อในความสามารถในการ
สอน (TSE) 

0.569-0.849 0.845 

ความผูกพันต่ออาชีพ (PC) 0.556-0.884 0.825 
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ความผูกพันในอาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถแสดงในรูปแบบสมการได้      
ดังนี้ 
 

สมการ PC = 0 +1 JB + 2 TSE + 3  (TSE*JB) +  
  
ผลการวิจัย 

 ข้อมูลที่ได้มาทําการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยทดสอบการกระจายของข้อมูล ด้วยสถิติ 
Kolmogorov-Sminov ร่วมกับการพิจารณากราฟ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนําข้อมูลไปทดสอบ
สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ความเหน่ือยหน่ายในงาน ความเชื่อในความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่ออาชีพ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.01) ดังตาราง 2 นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.4 
และเพศชาย ร้อยละ 49.6 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ร้อยละ 73 รองลงมาคือ ผู้มีอายุระหว่าง 41-55 ปี 
ร้อยละ 15.7 นอกจากน้ัน ร้อยละ 52.2  มีประสบการณ์ในการสอน 5-15 ปี ในขณะที่ ร้อยละ 32.3 เป็น
บุคลากรที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความเหน่ือยหน่ายใน

งาน ความเช่ือในความสามารถของตนเอง และความผูกพันต่ออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
    ** p < 0.01 (N = 391 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความเหน่ือยหน่ายในงาน ความเช่ือในความสามารถในการสอน และความ
ผูกพันต่ออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
  
       ** p < 0.01 (N = 391) 

  

ตัวแปร Mean SD JB TSE 

JB 2.46 0.84   

TSE 3.77 0.48 -0.164  

PC 4.46 0.59   -0.458** 0.471** 

ตัวแปร 
PC

1 2 
JB -0.266** -0.275** 

TSE 0.483** 0.462** 
JB x TSE  0.164 

R2 0.388 0.404 
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 จากตารางที่ 3 ตัวแปรนําเข้าลําดับแรกคือ ความเหนื่อยหน่ายในงาน และความเช่ือในความสามารถ
ในการสอน พบว่า ความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ออาชีพในทิศทางตรงข้ามกัน
อย่างมีนัยสําคัญ และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ออาชีพใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ (JB = -0.266,  TSE = 0.483, p < 0.01, R2 = 0.388) ดังนั้น ผลที่ได้จึง
สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 และ 2 คือ ความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันต่ออาชีพ 
และความเช่ือในความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่ออาชีพ จากน้ันทําการ
ทดสอบความเหน่ือยหน่ายในงานที่มีอิทธิพลร่วมจากความเช่ือในความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่อ
อาชีพ จากผลที่ได้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงานที่มีอิทธิพลร่วมจากความเช่ือใน
ความสามารถในการสอนกับความผูกพันต่ออาชีพ ดังน้ันสมมุติฐานที่3 ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 
อภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงาน
กับความผูกพันต่ออาชีพ และทดสอบบทบาทของความเช่ือในความสามารถในการสอนในฐานะตัวแปรแทรก 
โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัพธ์จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพในทิศทางตรงข้าม ในขณะที่
ความเช่ือในความสามารถในการสอนจะสัมพันธ์กับผูกพันต่ออาชีพในทางบวก กล่าวคือ อาจารย์ที่มีระดับ
ความเหนื่อยหน่ายในงานที่สูงขึ้นจะมีแนวโน้มความผูกพันต่ออาชีพที่ลดลง และอาจารย์ที่มีความเช่ือใน
ความสามารถในการสอนที่สูง จะมีระดับความผูกพันต่ออาชีพสูงขึ้นด้วย ซึ่งสมมุติฐานทั้งสองสอดคล้องกับ
วรรณกรรมที่ผ่านมา (Brouwers and Tomic, 2000; Lee and Henderson, 1996) ผลลัพธ์ดังกล่าว
สามารถอธิบายได้โดยแนวคิดของ Bandura (1997) ซึ่งประกอบด้วยสองเหตุผลคือ ประการแรก สิ่งเร้าทาง
สรีระวิทยา ความเหน่ือยหน่ายในงานจัดเป็นสิ่งเร้าที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดชนิดเรื้อรังที่
มีอิทธิพลทางตรงต่อระดับความเช่ือในความสามารถของตนเองที่ลดลง ดังน้ัน เมื่ออาจารย์เช่ือใน
ความสามารถของตนเองในระดับตํ่า ก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความรู้ความสามารถน้อย ไม่เหมาะสมกับ
อาชีพ จึงทําให้ความผูกพันต่ออาชีพลดลง ประการที่สอง ความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นปัจจัยพยากรณ์ระดับ
ความสามารถที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆ อาทิ การสอน การควบคุมระเบียบวินัยนิสิต เป็นต้น อาจารย์ที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในงาน จะรู้สึกว่าตนเองสามารถทํางานได้ ทําให้ระดับความเช่ือในความสามารถของ
ตนเองสูงขึ้น ส่งผลให้ความผูกพันในอาชีพก็จะเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม สมมุติฐานที่ 3 ไม่ได้รับการสนับสนุน 
กล่าวคือ ความเช่ือในความสามารถในการสอนไม่มีอิทธิพลแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่าย
ในงานกับความผูกพันในอาชีพ งานวิจัยนี้สันนิษฐานถึงสาเหตุที่เป็นไปได้บนหลักการของทฤษฎีการพัฒนา
อาชีพของอาจารย์ ซึ่งอธิบายว่าระดับขั้นของพัฒนาการในอาชีพที่แตกต่างจะมีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพ
ที่แตกต่างกันด้วย สามารถแบ่งได้ 3 ขั้น คือ ขั้นเร่ิมต้น ขั้นกลาง และขั้นสุดท้าย (Choi and Tang, 2009; 
Klassen and Chiu, 2011) โดย 68.8 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อยู่ในขั้นเร่ิมต้น ในขั้น
เร่ิมต้นของอาชีพบุคคลจะเผชิญกับสถานการณ์อยู่สองรูปแบบคือ สถานการณ์ค้นหา และสถานการณ์เอาตัว
รอด อาจเป็นไปได้ว่า บุคคลในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ อาจให้ความสําคัญกับสถานการณ์ค้นหา เช่น พยายาม
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในอาชีพ ตระหนักถึงความสําเร็จรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ ระดับ
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ความเครียดหรือความเหน่ือยหน่ายในงานจึงมีระดับที่ไม่สูง สอดคล้องกับผลการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่าง
รายงานระดับความเหน่ือยหน่ายของตนเองในระดับตํ่า พิจารณาจากภาพที่ 1 ความเช่ือในความสามารถใน
การสอนจะมีความสําคัญมากถ้าระดับความเหน่ือยหน่ายในงานสูง และจะมีความสําคัญน้อยลง ถ้าระดับ
ความเหน่ือยหน่ายในงานลดต่ําลง กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ที่มีระดับความเหน่ือยหน่าย
ที่ตํ่าเป็นสาเหตุทําให้ไม่เกิดอิทธิพลการเป็นตัวแปรแทรกของความเช่ือในความสามารถในการสอนของ
ตนเองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 ความเหน่ือยหน่ายในงานเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่ออาชีพของบุคคล 
บุคคลที่ทํางานโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น อาจารย์ ความเหน่ือย
หน่ายในงานที่เพ่ิมขึ้นทําให้บุคคลในอาชีพอาจารย์ มีความผูกพันต่ออาชีพที่ลดลง เป็นที่รู้กันดีว่า
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับองค์กรและยังเป็นส่วนสําคัญที่คอยช่วยเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้แก่วงการวิชาชีพ 
ผ่านทางประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้แก่บุคคากรรุ่นใหม่ๆที่ได้รับโอกาสให้
เข้าสู่วิชาชีพเดียวกัน ดังน้ันองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทรัพยากร ควรให้ความสําคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่องานให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งนโยบาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก เช่น การฝึกอบรมที่ ต่อเน่ือง 
ผลตอบแทน สวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ นอกจากน้ัน ผู้นําสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการทุ่มเทให้กับการทํางาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับบุคคลากรที่ยังมีประสบการณ์ในการ
ทํางานน้อย เพ่ือทําให้ระดับความเหนื่อยหน่ายที่เกิดจากการทํางานลดลง ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพและความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เพ่ือทําให้บุคคลากรยังคงมีความต้องการที่
จะอยู่กับอาชีพและองค์กรนั้นๆ ต่อไป 
 
ข้อจํากัดและงานวิจัยในอนาคต 
 การศึกษานี้ ใช้เพียงแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่คลอบ
คลุมประเด็นในเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพ นอกจากน้ี
กลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวเท่าน้ัน ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตอาจ
ศึกษาในแต่ละมิติของความเหน่ือยหน่ายในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพ ผลการศึกษายัง
ช้ีให้เห็นว่า ความเช่ือในความสามารถของตนเองไม่พบบทบาทความเป็นตัวแปรแทรก แต่มีบทบาท
ความเป็นตัวแปรต้นที่มีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพที่ชัดเจน ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตควรให้
ความสําคัญในการศึกษาบทบาทของตัวแปรแทรกอ่ืนเพ่ือความเข้าใจและความชัดเจนที่มากข้ึนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงานกับความผูกพันต่ออาชีพ อาทิ ความยุติธรรมในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร หรือ ระบบการจ่ายผลตอบแทน นอกจากน้ันการขยายกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงไปสู่
กลุ่มประชากรในบริบทประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือความเป็นสามัญการณ์ของผลลัพธ์ที่ได้
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จากการวิจัยน้ี รวมท้ังลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ี เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของ
วิชาชีพ ซึ่งทําให้ไม่พบอิทธิพลแทรกของความเช่ือในความสามารถในการ เน่ืองจากความเหน่ือยหน่าย
ในงานยังไม่สูง ดังนั้นการศึกษาในอนาคตสามารถทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับความเหน่ือยหน่ายในงานที่ชัดเจนมากขึ้น 
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Inside the Cave: A Framing Analysis of 
 the Tham Luang Cave Disaster Media Coverage 
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Abstract 

This study examines the media coverage of the Tham Luang Cave disaster to 
identify the dominant frames and media sources used in three national English-
language papers in Thailand. Using a qualitative content analysis methodology, the 
findings revealed five dominant frames—Search and Rescue, International Support, 
Moral Support, Survival of the Wild Boars, and Family and Friends. Throughout the 
coverage, there was an emphasis on using the search and rescue frame by providing 
updates on the progress and obstacles the rescuers faced during the disaster. In 
regards to commonly used sources, a majority of the articles relied on government 
officials, experts, and family members waiting outside the cave. These findings 
suggest that during the Tham Luang Cave disaster, the media was predominantly 
focused on informing the public of the progress and delays of the search and rescue 
efforts.  

 
Keywords: Disaster, news, framing, media sources, qualitative content analysis 
 
1. Introduction  

On June 23, 2018, twelve young boys from the Wild Boar soccer team, 
ranging from 11 to 16 years old, along with their 25 years old coach entered a cave 
in Northern Thailand after practice during heavy rain. What was initially supposed to 
be a brief adventure into the Tham Luang Cave, a well-known tourist attraction in 
Northern Thailand, would turn into an international-scale search and rescue 
operation that would capture the attention of the world. Domestic and foreign 
journalists flocked to the mouth of the cave to await news of the unknown fate of 
the soccer team, which they can immediately relay back to the public. For 18 days, 
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2 Full-time instructor of Communication Arts, Stamford International University  
3 Pirawan Numdokmai, Full-time instructor of Creative Media Design, Stamford International University 
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as rescuers from different parts of the world worked together to bring the Wild Boar 
team  

out of the cave to safety, the media would be the primary source of information 
for the people at home. During a disaster, the public frequently relies on the mass media 
to keep them informed as the disaster unfolds (Houston, Pfefferbaum, & Rosenholtz, 
2012). The influential role of the media during disaster news coverage contributes to the 
continuous need to understand how disasters are portrayed in the media (Houston, 
Pfefferbaum, & Rosenholtz, 2012). During the news coverage, journalists can influence the 
public’s perception of the unfolding events through their 

construction or framing of the story. When writing the story, journalists select 
specific media frames and sources (Entman, 1993; Liebler and Bendix, 1996; Tankard, 
2001).  
 The purpose of this study is to identify and analyze the media frames and sources 
used in the print media coverage of the Tham Luang Cave disaster. A qualitative content 
analysis of Thai national newspapers will help provide insight into the selection of frames 
and frames during the disaster. 
 
2. Literature Review 
Media Framing 
 According to Entman (1993), the concept of framing involves selecting “some 
aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text” 
(p. 52). During the framing process, communicators consciously or unconsciously 
construct a frame by highlighting, excluding, and emphasizing certain aspects of the 
story (Entman, 1993; Hallahan, 1999). Entman (1993) suggests that frames can be 
used to define the problem, identify the causes of the problem, provide moral 
judgments, and offer solutions or recommendations. The frames can appear through 
the use of specific key words, phrases, images, sources, and sentences (Entman, 
1993).  

From a journalistic perspective, Tankard (2001) describes a media frame as a 
“central organizing idea for news content that supplies context and suggests what 
the issue is through the use of selection, emphasis, exclusion, and elaboration (pgs. 
100-101). Journalists can shape the audience’s interpretation and opinion of the 
event or issue by selecting and organizing the frames to create meaningful 
“interpretive packages” (Gamson and Modigliani, 1989; Hallahan,1999). For example, 
repetition of specific frames can lead the audience to view those topics and themes 
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as being the most important while omission of certain frames can suggest to the 
audience that these topics are irrelevant to the story (Entman, 1991).  
 In the context of crises and disasters, media frames play an important role in 
the audience’s understanding of the event. According to Quarantelli (1991), what the 
average citizens know about a disaster predominately comes from the mass media. 
Journalists are the primary source, and in some cases the only source, of information 
for the public during a disaster. The public’s understanding and image of the 
unexpected events are derived from stories produced by the media (Quarantelli, 
1991). Given how the public heavily relies on the media for information during a 
disaster, it is important to understand how the media depicts the disaster through 
the selected media frames used during the news coverage. 
 Past studies have identified a variety of media frames commonly used during 
news coverage of disasters and crises. Houston, Pfefferbaum, and Rosenholtz (2012) 
examined media framing of American natural disasters that took place between 2000 
and 2010. The findings revealed the media generally used frames that highlighted 
disaster effects, such as the destruction of homes and buildings, followed by the 
economic frame. During the news coverage of the SARS epidemic in China, US and 
Chinese newspapers frequently adopted economic consequences, responsibility, 
conflict, leadership, and human-interest frames to describe the outbreak (Luther and 
Zhou, 2005). Liu (2009) examined messages disseminated by state emergency 
management agencies during a disaster and identified ten disaster frames: human 
interest, ongoing disaster education, leadership, immediate disaster education, 
severity, anniversary/memorial, seasonal, special event, collaboration, and celebrity 
appearance.     
 The construction of media frames is not just influenced by the selection of 
topics and themes but also through the sources of information (Entman, 1991;Liebler 
and Bendix, 1996). According to Liebler and Bendix (1996), a source selection may 
reflect the journalist’s individual judgement of the story. Additionally, the heavy use 
of certain sources, such as government officials, may impact the media frames and 
the public’s understanding of the issue (Liebler and Bendix, 1996). Strömbäck et al. 
(2013) argues “who gets to speak in the news ultimately decides what audiences 
may hear from the news” (pg. 33). For example, the media relied on government 
officials as sources for the coverage of the outbreak of BSE in the United States, 
presenting the outbreak as an issue that needed government response instead of a 
health concern (Ashlock, Cartmell II, & Kelemen, 2006).  
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Research Questions 
 Using framing theory, the purpose of this study is to determine the frames 
and sources used during the media coverage of the Tham Luang cave disaster, which 
may impact how the public perceives the disaster. Based on the literature review, 
the study was guided by the following research questions: 

RQ1: How was the Tham Luang Cave Crisis framed in the English-language 
national Thai newspapers? 

RQ2: What sources were used during the coverage and how do they relate to 
the frames? 
 
3. Method 
 To identify the frames and the sources in the Tham Luang coverage, a 
qualitative content analysis was conducted. The sample for analysis consisted of 
news articles collected from three English language national newspapers in Thailand: 
Bangkok Post, Chiang Rai Times, and Chiang Mai Mail. Bangkok Post was selected for 
its high circulation and well-established reputation as a source of news in Thailand. 
Chiang Rai Times and Chiang Mai Mail were selected for their close geographical 
location to the Tham Luang Cave.  
 The time frame was from June 23, 2018 to July 11, 2018. On July 23, 2018, 
the young boys and the soccer coach were reported missing after entering the Tham 
Luang cave. The end date was selected because rescue efforts ended on this day 
after the last set of boys, the coach, remaining divers and doctors were safely 
retrieved from the cave.  
 Articles that included the search term “Tham Luang Cave” published during 
the specific time frame were selected for analysis. However, stories that included the 
search term but did not focus on the disaster were excluded from the study. A total 
of 78 articles were included in the analysis.  
 Due to the nature of the research, a qualitative content analysis was selected 
to help identify the various frames that can appear during the coverage of the Tham 
Luang disaster. Connolly-Ahern and Broadway (2008) describes a qualitative content 
analysis as “repeated and extensive engagement with a text and looks holistically at 
the material to identify frames” (p. 369). The researcher would first need to become 
familiar with the news stories to identify themes, frames, and patterns, which would 
then be used to develop a protocol. A systematic analysis would then be conducted 
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using the protocol, while constantly comparing and clarifying the themes and frames 
(Altheide, 2000).  According to Altheide (2000), this approach helps to understand 
how events and issues are constructed and presented to the audiences, which may 
influence their interpretation of the message.  
 
4. Findings 
 The qualitative content analysis of the print media coverage of the Tham 
Luang Cave disaster revealed the emergence of five dominant frames: search and 
rescue, international support, moral support, survival of the Wild Boars, family and 
friends.  
Search and Rescue Frame 
 The most common frame that appeared in the print media coverage of the 
Tham Luang Cave disaster was the search and rescue frame. Through the use of this 
frame, reporters detailed the search and rescue efforts of the Thai Navy Seal, the 
Thai police, and the international rescue team. The initial coverage focused attention 
on the search efforts to quickly locate the young boys and their coach within the 
Tham Luang Cave. All articles in the Bangkok Post, Chiang Rai Times, and Chiang Mai 
Mail explain how the teams were using divers to search the flooded cave; having 
rescuers search for alternative entrances to the cave; and pumping out water to 
decrease water levels. Keywords and phrases such as “continuous,” “rotating 24 
hours,” “working nonstop,” and “around the clock” were used to emphasize how 
the search team would not give up until the Wild Boar team was safe.  
 After successfully locating the young boys and their coach in the cave, the 
search and rescue frame shifted to emphasize the rescue efforts. The articles from 
the three newspapers discussed the available options to safely extract the soccer 
team, including teaching the young boys how to dive out of the cave or waiting four 
months for the end of the rainy season. An article in the Chiang Mai Mail highlighted 
the debate surrounding the safest extraction methods for the boys: “Cave rescue 
experts have said it could be safer to simply supply them where they are for now, 
rather than trying to have the boys dive out” (Vejpongsa, 2018).  
 This search and rescue frame also discussed the actual rescue operations of 
the young boys and the coach, deemed as “D-Day” by Governor Narongsak, the 
former Chiang Rai Governor and leader of the rescue mission. The articles described 
the “perilous journey” that would involve the young boys “to receive initial medical 
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treatment there before rescuers take them through the remaining stretch of the cave 
to the field hospital outside” (Boyle, 2018).  
 Articles with the search and rescue frame also addressed the obstacles and 
risks associated with the search and rescue operations. The articles detailed how 
environmental factors, such as rising water levels, water visibility, bad weather 
conditions, and complexity of the cave, hindered the search and rescue efforts. 
Articles connected the risks and danger of the operations with the unexpected death 
of a former Thai Navy Seal volunteer, Saman Gunan.  
  Throughout the coverage of the Tham Luang Cave disaster, the search and 
rescue frame was presented as a race against time. An article in the Bangkok Post 
described the operations: “Search and rescue teams are racing time to locate and 
retrieve a group of 13 people believed to have been trapped inside Tham Luang 
cave complex before more rain arrives in two days” (Boyle, 2018).  
International Support Frame 
 The second most commonly used frame in the coverage of the Tham Luang 
Cave disaster was the international support frame. This frame described the various 
countries involved in the search and rescue efforts, including expert divers from 
Australia and Britain, disaster experts from the United States, and rescue experts from 
China.  The articles emphasized the teamwork and joint effort that lead to the 
successful rescue of the soccer team. When using the international support, a few 
articles from the three analyzed newspapers discussed Elon Musk’s involvement in 
the rescue effort. Several articles in all three newspapers also detailed the past 
experience of the two British divers to reach the boys in the cave, Rick Stanton and 
John Volanthen. Besides describing the international efforts, the international support 
frame also included expressing gratitude to the countries that came to aid the rescue 
efforts.  
Moral Support Frame 
 The news coverage of the Tham Luang cave disaster utilized the moral frame 
which described the different ways people expressed their support and gave 
encouragement for the young boys, the coach, and the search and rescue teams. 
Several articles described the religious ceremonies being conducted to show support 
for the Wild Boar team and their families: “Relatives and others performed a ritual 
calling for those who are missing. They played drums and gongs and two relatives 
held fishing nets as symbols to fish out lost spirts from the cave” (Vejpongsa, 2018).  
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The moral support frame also extended to include writing songs for the 
soccer team, folding origami paper cranes, hashtags on social media, and volunteers 
cooking and distributing food for the rescue workers. One article in the Chiang Mai 
Mail described drawings and pictures to support the Wild Boar team: “One shows 
rescuers in a dark cave with “13 Hope Don’t Give Up” written on their oxygen tanks. 
Another displays the silhouettes of 12 boys and a man against the stalacities of a 
cave with the words: “Stay strong. We are coming.” (Kaweewit & Vejpongsa, 2018).  
Survival of the Wild Boars Frame 
 The survival of the Wild Boar frame focused on the health conditions and 
survival of the young boys and their soccer coach. During the initial coverage of the 
disaster, the survival of the Wild Boars frame addressed the team’s chance of 
survival. Articles described the physical and psychological challenges they may face 
while in the cave, including the numbers of days they would be able to survive 
without food. After the team was discovered, the use of this frame provided 
continuous updates of their health conditions while in the cave and after being 
evacuated. For example, one article in the Chiang Mai Mail detailed the conditions of 
the boys: “Jedsada Chokdumrongsuk, permanent secretary at the Public Health 
Ministry, said the boys rescued Sunday were able to eat normal food by Tuesday, 
though they couldn’t yet take the spicy dishes favored by many Thais. Two of the 
boys possibly have a lung infection but all eight are generally healthy and smiling” 
(Wright & Kaewjinda, 2018).  
Family and Friends Frame 
 The victims of the Tham Luang Cave disaster were not only the young boys 
and the soccer coach but also the family and friends that were waiting outside of the 
cave. The family and friends frame described parents waiting to hear news about the 
fate of their children, specifically emphasizing the range of emotions the parents 
experienced during the disaster. For example, the Bangkok Post shares the feelings of 
one mother: “Namhom Boonpiam, whose 13 year-old son Mongkol is among the 
missing, said she had been waiting at the entrance since Saturday night. “I haven’t 
slept and I hope that all of them can come out, all safe and sound” (Boyle, 2018).  
Articles with this frame also described the classmates waiting for their friends to 
come out: “Tilek Jana, whose friend Prajak is among the missing, said he was eagerly 
awaiting his return. “Let him come and let’s play (football) together, I miss him,” he 
said (Thomas, 2018). When using this frame, articles also emphasized the family’s 
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and friends’ feeling of “hope” that the team will be found and brought out safely 
from the cave.  
Sources 
 During the coverage of the Tham Luang Cave disaster, the articles relied on a 
number of sources for information. When using the search and rescue frame, Thai 
government officials, experts, and the Thai Navy SEAL Facebook page were the most 
quoted sources. Thai government officials, specifically Narongsak Osotthanakorn, the 
former Governor of Chiang Rai who lead the operation, were used as sources to 
describe the progress of the search and rescue efforts. Throughout the coverage, 
Narongsak would provide the status of the divers along with the delays of the search.  
Other government officials, including the Police Chief and the Interior Minister, also 
provided details about the water levels and the search for alternative entrances to 
the cave. Experts on drilling and water were used as sources to describe the 
procedures for drilling and water-pumping. The Thai Navy SEAL Facebook page were 
also used as sources for the search and rescue frame, specifically providing the most 
updated information on the evacuation of the soccer team. 
 For the international support frame, sources were typically Thai government 
officials, foreign government officials, foreign assistance and representatives from 
foreign organizations, such as the British Cave Rescue Council. The Thai government 
officials and foreign government officials were used as sources to describe the 
involvement of other countries in the search and rescue efforts. Foreign government 
officials included quotes from U.S. National Cave Rescue Commission and Australia 
Foreign Affairs detailing the level of support they were giving to the help Thailand.  
Many articles included quotes from Rick Stanton, one of the British divers that 
discovered the young boys.  
 For the moral support and family and friends frames, not surprisingly, family 
members and classmates of the young boys were commonly used as sources in the 
articles. Most of the quotes used for these two frames were emotional and 
emphasized the feeling of being hopeful. For the survival of the Wild Boar frame, the 
sources commonly used with this frame included government officials and health 
officials. These two sources were quoted to provide an update on the status of the 
soccer team when in the cave and after being evacuated.  
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5. Discussion and Conclusion 
 The purpose of this study was to identify the frames and sources used by 
print media coverage during the Tham Luang Cave disaster. The findings from the 
analysis revealed the three newspapers, the Bangkok Post, Chiang Mai Mail, and 
Chiang Rai Times, used five common frames when covering the Tham Luang Cave 
disaster-- search and rescue, international support, moral support, survival of the 
Wild Boars, family and friends. 
 Of the five frames used during the coverage, the search and rescue frame was 
the most prominent. This finding suggest that when reporting on the Tham Luang 
Cave disaster, the news media tend to focus on describing to the public what is 
taking place and keeping them informed. In this case, the newspapers continuously 
provided details regarding the search and rescue efforts. The articles also explained 
the reasons for the delays in the rescue of the young boys and the coach, which 
would help to reduce the level of uncertainty the public may experience during this 
disaster. As Quarantelli (1991) stated, what people know about a disaster comes from 
the mass media. Based on the heavy use of the search and rescue frame throughout 
the Tham Luang Cave disaster, it appears that the media are well-informed about 
the progress of the search and rescue efforts conducted by the Thai Navy Seal and 
their foreign counterparts.  To supplement the information related to the search and 
rescue, the media also used the international support and the survival of the Wild 
Boars frame. Through the use of these two frames, it appears that the media was 
focused on providing the public with all the details necessary for them to have a 
clear understanding of the efforts dedicated to help save the soccer team.  
 In addition to informing the public of the search and rescue efforts, the 
analysis revealed the media adopted the moral support frame throughout the 
coverage of the disaster. The moral support frame focused on expressing support 
and encouragement for the people involved in the disaster. The use of this frame 
can imply that the media’s intention maybe to provide emotional support for the 
public during this time of uncertainty.  
 Not surprising, the findings revealed the use of family and friends frame, 
which describes the family members and friends waiting outside the cave to hear 
about their loved ones. Past studies indicate the frequent use of human-interest 
frames, which focuses on the stories of individuals and communities, when covering 
a disaster (Liu, 2009; Luther and Zhou, 2005).  Similar to the human-interest frame, 
the family and friends frame puts a human face to the disaster. The inclusion of this 
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frame may help to make the stories become more emotionally compelling when 
audiences hear statements from family members.  
 In terms of sources, analysis of the articles revealed that government officials 
were the most commonly quoted sources. The former Chiang Rai governor, 
Narongsak Osotthanakorn was the primary government official that provided 
information regarding the search and rescue efforts of the soccer team. This is not 
surprising as the former Chiang Rai governor was deemed as the leader of the search 
and rescue operations. The heavy reliance on government officials may also be 
attributed to the restrictions placed on the media to prevent them from interfering 
with the operations. Media outlets were prohibited from entering the area near the 
cave, therefore, they must rely on the press conferences conducted by the 
government officials. This finding places a high level of responsibility on government 
officials during a disaster to provide the most accurate and updated information, 
which can help reduce public uncertainty. 
 In terms of limitations, this study only analyzed articles from three English-
language national papers published in Thailand. Therefore, the results may not be 
representative of all newspapers in Thailand. Thai-language newspapers may 
emphasize different types of frames and rely on other sources for information, 
besides government officials. Future studies should examine the media coverage of 
the Tham Luang Cave disaster in Thai-language newspapers and also extend the 
research to include broadcast television news. Different media outlets may result in 
different findings. Overall, this study offers insights into how journalists are 
constructing the disaster and which sources have a role in the framing of the disaster, 
which can directly influence how the public perceives the unfolding disaster.   
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
ของนักบัญชีไทย ในภาคตะวันออก 

The Guidelines to Enhance the Effectiveness in Using Information 
Technology for Work Operation of Thai Accountant in the Eastern Area 

 
สุมาลี  รามนัฏ0

1 ธนัชพร  ถวิลผล1

2  

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารของสํานักงานบัญชีใน
ภาคตะวันออก มีจํานวนท้ังสิ้น 279 ราย โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใช
ในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test Anova และวิเคราะหความแตกตาง
เปนรายคูดวย Scheffe Analysis โดยการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ดานทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30–50 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 5 ป ใหความสําคัญตอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน 
พบวา ผูบริหารใหความสําคัญ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเมื่อจําแนกตาม
ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน พบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูวิจัยจึง
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ผูท่ีมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป และผู
ท่ีมีประสบการณการทํางาน 5-10 ป ใหความสําคัญในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มากกวาผูท่ีมีประสบการณการ
ทํางาน มากกวา 10 ป 
 
คําสําคัญ : การเพ่ิมประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นักบัญชีไทย 
 

Abstract 
This research is aimed to study the guidelines to enhance the effectiveness in using 

information technology for work operation of Thai accountant in the eastern area. The sample 
size is 279 managers in the accounting offices in the eastern part of Thailand. The questionnaires 
were used to collect the needed data. The descriptive statistical data include percentage, mean, 

and standard deviation. The data were analyzed by using t-test analysis and the 
Scheffe’s method in analysis of variance.  

1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
2 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
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 The results revealed that the managers in the accounting offices in the 
eastern part of Thailand are mostly females, aged between 30-50 years old, holding 
a bachelor degree, and with work experience of less than 5 years. The overall value 
for the guidelines to enhance the effectiveness in using information technology for 
work operation of Thai accountant in the eastern area is at the high level.  

The different demographic factors on sex, age, and educational level post no 
difference on the guidelines to enhance the effectiveness in using information 
technology for work operation of Thai accountant in the eastern area at the 
significant value of 0.05. When consider each item separately, it is found that the 
difference in work experience has a difference in professional ethics. The Scheffe 
Test showed that the managers with less than 5 years of work experience and with 5-
10 years of work experience have paid more attention toward professional ethics 
than those managers with 10 year of work experience. 
 
Keywords : The enhancement of effectiveness, information technology, and Thai 

accountants  
 
บทนํา 

ความเจริญกาวหนาทางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันนี้เกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก 
และเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับ ท้ังเด็ก ท้ังผูใหญหรือแมกระท่ัง
ผูสูงอายุ ลวนแตมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของในชีวิตประจําวันดวยกัน ไมวาจะเปนการศึกษา
ทางไกลผานจอทีวีของเด็กชนบทท่ีอยูหางไกลเมือง การสื่อสารผานโลกโซเชียล การใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูลและการปฏิบัติงานฯลฯ สิ่งเหลานี้ชวยอํานวยความสะดวกสบายใหกับเราได
เปนอยางดี ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ท้ังองคกรภาครัฐและเอกชนตางก็นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
กระบวนการทํางานเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานเปนอยางมาก เห็นไดจากผล
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) แสดงใหเห็นรอยละของสถานประกอบการท่ีมีการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในป 2555 – 2559 วามีแนวโนมของการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใช
ในสถานประกอบการเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 รอยละของสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในป 2555 - 2559 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2560 

 
จากการสํารวจ จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการภายใน

องคกรธุรกิจอยูถึงรอยละ.70.1.และไมไดใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการภายในองคกรธุรกิจอีก
รอยละ 29.9 ซ่ึงในจํานวนนี้สถานประกอบการท่ีมีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการภายใน
องคกรธุรกิจสวนใหญไดนํามาใชกับระบบบัญชีเปนอันดับหนึ่งถึงรอยละ 74.5 แสดงไดดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดงรอยละของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร จําแนกตามการใชคอมพิวเตอรใน 
การบริหารจัดการภายในองคกรธุรกิจ เฉพาะ 5 อันดับแรก 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2560 
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จากภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการท่ีใชคอมพิวเตอรในจํานวนนี้มีการใชระบบ
บริหารจัดการเก่ียวกับระบบบัญชีสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ.74.5.รองลงมา ไดแกระบบเงินเดือนและ
บุคลากรรอยละ 57.8.ระบบการซ้ือ-ขายรอยละ 49.8..ระบบสินคาคงคลังรอยละ 36.6..และระบบ
บริหารลูกคาสัมพันธรอยละ 15.1 ตามลําดับ  

ขอมูลดังกลาวนี้บงบอกใหเห็นอยางชัดเจนไดวาสถานประกอบการเริ่มตระหนักเห็นถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับเปลี่ยนองคกรใหเขากับยุคสมัยกันแลว ซ่ึงสงผลตอพนักงานท่ีจะตอง
ปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขามามีบทบาทตอการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความ
คุมคาสูงสุดในการทํางาน ไมเวนแมกระท่ังวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับบัญชี ซ่ึงไดมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชเขา
กับการปฏิบัติงานอยางมากมาย อาทิ โปรแกรมการทําบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีทํางานอยูบน
ระบบเครือขาย การยื่นภาษีออนไลน การยื่นงบออนไลนหรือ e-Filing อีกท้ังยังไดนําเนื้อหาวิชาการและ
ประกาศตางๆ เก่ียวกับมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับบัญชี ไวในอินเตอรเน็ตอีกดวย ซ่ึงเปน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลนี้เอง ท่ีบุคลากรทางวิชาชีพบัญชีจําเปน
จะตองพัฒนาทักษะความรูความชํานาญทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเพ่ือใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสามารถยืนยันไดจากงานวิจัยของขนิฐา..นิลรัตนานนท.(2559) ท่ีไดทําการ
สํารวจความพรอมเฉลี่ยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักบัญชีไทย
ในเรื่องตางๆ เชน 1.เรื่องของความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.เรื่องการสื่อสาร Social 
network 3.ความสามารถในการทํางานดวยระบบเครือขาย Social network 4.การแกไขปญหาเก่ียวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 5.การมีทักษะในการใชงานทางบัญชีดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
6.การถายทอดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.ความมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
งานบัญชี เปนตน ผลปรากฏวาความพรอมของนักบัญชีไทยมีคาเฉลี่ยยังอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงถือวายังไม
สามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มท่ีทและเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2558 ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญของวิชาชีพบัญชี เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลธุรกิจจด
ทะเบียนภายในประเทศไดเปดใหบริการนําสงงบการเงินผานระบบ e-Filing เปนครั้งแรก และในป 2559    
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศมาอีกวาจะยกเลิกการรับงบการเงินในรูปแบบเอกสาร และใหยื่น
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือ (DBD e-Filing) แทน 100% ภายใน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559            
แตหลังจากท่ีสิ้นสุดระยะเวลาของการยื่นงบออนไลนในรอบบัญชีป 2558ไปนั้น พบวามีนิติบุคคลจํานวนรอย
ละ 77 ท่ีนําสงงบการเงินดวยระบบ E - Filing จากจํานวนนิติบุคคลท่ีนําสงงบการเงินท้ังหมด และยังคงเหลือ
นิติบุคคลอีกรอยละ 23 ท่ีนําสงงบการเงินดวยวิธีการเดิม (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,..2559) และในรอบบัญชีป 
2559 ท่ีผานมา มีนิติบุคคลท่ีนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ภายใน 31 พ.ค. 2560 
จํานวนรอยละ 64 ของนิติบุคคลท่ีนําสงงบการเงิน และสงเปนงบกระดาษอีกจํานวนรอยละ 36 ของนิติบุคคล
ท่ีนําสงงบการเงิน ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงรอยละการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสและยื่นแบบงบกระดาษ 
ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560 

 
จะเห็นไดวา มีอัตราการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีลดลงถึงรอยละ 13 และในทาง

กลับกันอัตราการนําสงงบการเงินท่ีเปนกระดาษกลับเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 13 ซ่ึงในรอบบัญชีป 2558 นั้น
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดประกาศใหนิติบุคคลยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 100%..ตั้งแตป 
2559 เปนตนไป แตก็มีนิติบุคคลถึงรอยละ 23 ท่ีไมไดยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสและในรอบ
บัญชีปตอมาหรือป 2559 การยื่นงบของนิติบุคคลกลับมีทิศทางสวนทางกลับคําสั่งของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ท้ังท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดระบุบทลงโทษไวอยางชัดเจนแลว ซ่ึงบงบอกใหเห็นวานิติ
บุคคลมีปญหาเรื่องกับการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจจะเกิดจากตัวบุคลากรเองท่ีเห็นวา
ยุงยาก เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 จากท่ีกลาวมาทางผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง  
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออก เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของนักบัญชีไทยใหสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในยุคแหงเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรม สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจของประเทศตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก 
 2. เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพใหนักบัญชีสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในยุคแหงเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรม สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจของประเทศตอไป 

2. เปนแนวทางใหแกสถานประกอบการในการอบรมและพัฒนาความรูดานตางๆ ใหแก
บุคลากรวิชาชีพบัญชี ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 3. เปนแนวทางการวางรากฐานในการยกระดับมาตรฐานของนักบัญชีไทยใหอยูในระดับ
สากลตอไป 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ 
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก โดยสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก มีจํานวน 212 
แหง (ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา,.2560) ซ่ึงผูบริหารแหงละ 4 คน รวมท้ังหมดจํานวน 848 ราย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง สําเร็จรูปของ Taro 
Yamane ธานินทร (2560) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5 % ไดขนาดกลุม
ตัวอยางคือ 266 ราย ซ่ึงเก็บจริงได 279 ราย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
สมรรถนะไวดังนี้ 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะเริ่มจากการนําเสนอบทความทางวิชาการของ เดวิด แมคเคิลแลนด 
(David6C.4McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัย ฮารวารด เม่ือป คริสตศักราช 1960 ซ่ึงกลาวถึง 
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีดีของบุคคล (Excellent5Performer) ในองคการกับระดับทักษะความรู 
ความสามารถ โดยระบุวาการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมในการตัดสิน
ความสามารถของแตละบุคคล แตควรใชความสามารถมากกวาคะแนนทดสอบ (Test Scores) ตอมาในป   
ค.ศ. 1970 บริษัท McBer ท่ีอยูในความดูแลของ McClelland ไดรับการติดตอจากองคการ The US State 
Department ใหชวยคัดเลือกเจาหนาท่ี มาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Service Information Officer : FSIOs) ในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงกอนหนานั้น การคัดเลือกเจาหนาท่ี 
FSIOs ใชแบบทดสอบท่ีเนนทดสอบดานทักษะท่ีคาดวาจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
พบวาผูท่ีทําคะแนนสอบไดดีไมไดมีผลการ.ปฏิบัติงานท่ีองคการตองการ McClelland..จึงไดพัฒนาเครื่องมือ
ชนิดใหม.โดยใชวิธีการประเมินท่ีเรียกวา.. Behavioral..Event..Interview..(BEI).เพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรม
ของผูท่ีปฏิบัติงานดีแลวเปรียบเทียบกับผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ยเพ่ือหาพฤติกรรมท่ีแตกตาง
กัน.แลวเรียก.พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีวา.“สมรรถนะ”.ซ่ึงไดกลาวไวอีกวา สมรรถนะ
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คือบุคลิก.ลักษณะท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสมรรถนะของ เดวิด แมคเคิลแลนด อาจทําใหสามารถ
สรุปไดวา สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีหมายความรวมถึงความรู (Knowledge) เชน ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงถือเปนสมรรถนะหนึ่งท่ีสําคัญตอนักบัญชีในยุคนี้ เนื่องจากในปจจุบันองคกรธุรกิจตางก็      
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ดังนั้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีจึงไดรวมความรูดานเทคโนโลยีเขาไวดวย ทักษะทางวิชาชีพ (Skills) และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(Ethics) ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของแนวการทํางาน ความคิดและพฤติกรรม  
 ท้ังนี้  สมรรถนะตามความหมายท่ีทางสภาวิชาชีพบัญชี 2544 กําหนดตาม IES..คือความรู 
ความสามารถ ของนักวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาท่ีใหไดตามท่ีมาตรฐานกําหนดไว และลักษณะสวน
บุคคลท่ีสงเสริมความรู ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน การวัดสมรรถนะ สามารถกระทําได
หลายวิธี เชน การปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีทํางาน การจําลองการปฏิบัติงาน การทดสอบโดยการเขียนตอบ
อัตนัยหรือทดสอบโดยการสัมภาษณ และการวัดผลดวยตนเอง 
 ในการจัดแบงประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวทางท่ีแตกตางกันออกไป 
โดยท่ัวไปสมรรถนะสามารถแบงไดตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงานและตามประเภทของการพัฒนา 
กลาวคือ สมรรถนะตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน 

สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับแตละ
กลุม เพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกหนาท่ี และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการ ท่ีจะสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายได 
 สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนให
เห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยท่ีจะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆ สามารถสรางผลงาน
ในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้นๆ ไดสูงกวามาตรฐาน 
 สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยท่ีทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่ง
หนึ่งไดโดดเดนกวาคนท่ัวไป เชน สามารถอาศัยอยูกับแมงปองหรืออสรพิษได เปนตน ซ่ึงเรามักจะ
เรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล 
 ท้ังนี้ ผูวิจัยแบงสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 2) สมรรถนะตามสายงาน (Professional Competency) และ 3) สมรรถนะสวนบุคคล 
(Personal Competency)  
 นักวิชาชีพบัญชีจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนา 1) สมรรถนะหลัก.(Core Competency) คือแนวคิด 
และพฤติกรรมเชิงบุคคลท่ีองคกรยอมรับได ตามวัฒนธรรมและคานิยมขององคการ ซ่ึงใกลเคียงกับท่ีกําหนด
ในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 4 (IES 4) เรื่อง คานิยม 
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จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยนักวิชาชีพบัญชีตองไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการทํางานใน
วิชาชีพ ในดานจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ  
 นักวิชาชีพบัญชียังตองพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน (Professional Competency) คือ ความรู
เก่ียวกับงานบัญชีในแตละตําแหนงงาน ความรูทางดานองคกรและธุรกิจ เปนตน ซ่ึงไดระบุไวในมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 2 (IES..2)..วาดวยเรื่องเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพบัญชี มีองคประกอบ 3 ประการ 1) ความรูทางการบัญชีและการเงิน 2) ความรูทางองคกร
และธุรกิจ และ3) ความรูดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นักวิชาชีพบัญชีจําเปนตองพัฒนาในสวนของสมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) คือ 
ทักษะ (Skill)..ทางวิชาชีพในดานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 3 (IES 3) อันไดแก 1) ทักษะทางปญญา 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีการงาน 3)..ทักษะสวนบุคคล 4) ทักษะในการปฏิสัมพันธ 5) ทักษะการสื่อสาร และ 6) ทักษะในการ
จัดการองคกรและธุรกิจ 

จากขอมูลขางตน สามารถสรุปไดวา สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีท่ีควรมีเพ่ือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานรวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานนั้น ประกอบดวย ความรูทาง
วิชาชีพ.(Professional Knowledge).ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) ท่ีตองพัฒนา.และคุณลักษณะ 
เฉพาะของแตละบุคคล (Personal Attributers) ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยหมายความถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
(Ethics) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของขางตน ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสรุปและสรางกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ 4 ฉบับที ่3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578 
 

139



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

เพศ 

การศึกษา 

ประสบการณ

ผูบริหาร
สํานักงานบัญชี      𝒙𝒙� , SD, t-test, Avona 

Content  Analysis 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
   
 
           
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยท่ีมีขอบเขตและรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 งานวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารของสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก โดยสํานักงาน
บัญชีในภาคตะวันออก มีจํานวน 212 แหง (ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา,.2560) ซ่ึงมีผูบริหารแหงละ 4 คน 
รวมท้ังหมดจํานวน 848 ราย  

อาย ุ

ประเด็นปญหา 
ของการวิจัย 
นักบัญชีสวนใหญยังขาด
ความรู ทักษะ ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ปฏิบัติงานบัญชี 

Independent Variable  

Dependent Variable 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
นักบัญชีภาค

พัฒนาหลักสตูร
อบรม 

ยกระดับมาตรฐาน
นักบัญชีไทย 

ประโยชนท่ีไดจากการวิจัย 
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  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง สําเร็จรูปของ 
Taro Yamane ธานินทร (2560) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5 % ไดขนาดกลุม
ตัวอยางคือ 266 ราย ซ่ึงเก็บจริงได 279 ราย 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (check list) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale) มีจํานวน 30 ขอ ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน..5..ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ธานินทร, 2560) 
 สวนท่ี  3 ท่ี มีลั กษณะเปนแบบปลายเปด (Open-Ended) โดยใชการวิ เคราะห เนื้ อหา 
(Content..Analysis)..แลวสรุปออกมาเปนคาความถ่ี (Frequency)..โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาลงขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ
นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติท่ีประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency)   
แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation:S.D.) 2) สถิติเชิงอางอิง ไดแก การแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Anova) 
และวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยเชฟเฟ (Scheffe Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 74.19) 
อายุอยูระหวาง 30 - 50 ป (รอยละ 47.31) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 79.73) โดยสวนใหญ
มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป (รอยละ 41.58) 
 ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก โดย
ภาพรวม 
 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญช ี 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 
ความสําคัญโดยรวม 4.32 0.32 มาก 
ดานความรูที่เก่ียวของกับวิชาชพี 4.32 0.35 มาก 
ดานทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.27 0.42 มาก 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.42 0.41 มาก 

  

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับ  
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยใน             
ภาคตะวันออก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สําหรับผลพิจารณาเปนรายดาน 
ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ดานความรูท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และดานทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27  
 

ตารางท่ี 2 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสําคัญของ แนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ 
 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญช ี t-Value P-Value 
ความสําคัญโดยรวม 0.49 0.62 
ดานความรูที่เก่ียวของกับวิชาชพี -0.30 0.76 
ดานทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 1.72 0.09 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 0.29 0.77 

  
 ผลการวิเคราะหคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสําคัญของแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05   
ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความรู ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 3 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสําคัญของ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตาม สถานภาพสวนบุคคลดานอายุ 
 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญช ี F-Value P-Value 
ความสําคัญโดยรวม 1.87 0.16 
ดานความรูที่เก่ียวของกับวิชาชพี 2.47 0.09 
ดานทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.36 0.70 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.79 0.17 

  
 ผลการวิเคราะหคาสถิติ ท่ีใช ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ความสําคัญของแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีไทยในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ดานทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา 
 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญช ี F-Value P-Value 
ความสําคัญโดยรวม -0.05 0.96 
ดานความรูที่เก่ียวของกับวิชาชพี -0.14 0.89 
ดานทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ -1.02 0.31 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.34 0.18 

  
 ผลการวิเคราะหคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ
ของแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยใน 
ภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ดานทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสําคัญของ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาค
ตะวันออกจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณการทํางาน 
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญช ี F-Value P-Value 
ความสําคัญโดยรวม 0.88 0.41 
ดานความรูที่เก่ียวของกับวิชาชพี 0.58 0.56 
ดานทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.16 0.85 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 5.25 0.01* 

  
 ผลการวิเคราะหคาสถิติ ท่ีใช ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ความสําคัญของแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีไทยในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณการทํางาน พบวา 
ความคิดเห็นของผูบริหารในสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 รายการ ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ผูท่ีมีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป และผูท่ีมี
ประสบการณการทํางาน 5-10 ป ใหความสําคัญในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มากกวาผู ท่ี มี
ประสบการณการทํางาน มากกวา 10 ป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประเด็นสําคัญท่ีไดพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเปนขอยุติ
ใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง 
ดังตอไปนี้ 
 จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสํานักงานบัญชีใหความสําคัญกับแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก
ภาพรวม ใหระดับความสําคัญในระดับมาก โดยผูบริหารใหความสําคัญในดานจรรยาบรรณมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดานความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ และดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ.ตามลําดับ        
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรนาถ สุขสวัสดิ์ (2558) และสรัชนุช บุญวุฒิ (2559) ท่ีไดศึกษาถึง
องคประกอบคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีผูบริหารตองการ พบวา ผูประกอบการเจาของกิจการหรือผูบริหารให
ความสําคัญ กับทักษะของนักบัญชีในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิเคราะห และแกปญหา            
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานภาษาและดานความรูความสามารถ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี
ความตองการนักบัญชีในทักษะดานคานิยม จรรยาบรรณทางวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมาเปนทักษะดาน
ความรู ทักษะทางดานวิชาชีพ และดานภาษาตามลําดับ. 
 อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา มงคลนิพัทธ และนิตยา มณีนาค (2559)..ท่ีได
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชื้นสวนยานยนตในประเทศไทย แลวพบวา 
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ มีความตองการนักบัญชีท่ีมี
คุณสมบัติดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญรวย นะเปา (2556) ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบการวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางาน : 
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กรณีศึกษา นักบัญชีธุรกิจ SMEs.ในจังหวัดนนทบุรี.ไดพบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางานของนัก
บัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับสูง  
 ท้ังนี ้เนื่องจากลักษณะงานของนักวิชาชีพบัญชี เปนงานท่ีตองรวบรวมขอมูลของบริษัทไวมากมาย 
ในการปฏิบัติงานจึงตองสามารถติดตามผลการปฏิบัติและผลการแกไขปญหาตางๆ ได ซ่ึงทําใหจัดวาคานิยม
และจรรยาบรรณนั้นเปนสมรรถนะท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งยวดท่ีสุดตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีและเปนไปตามมาตรฐาน IES4  

จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารสํานักงานบัญชีท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
แตกตางกัน ใหความสําคัญกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีท้ัง 3 ดาน            
ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติธร ผิวทองงาม (2558) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเก่ียวกับความรูทางดานบัญชี เพ่ือกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบวา บุคลากรสํานักงานตรวจเงินแผนดินท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมศักยภาพ ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากวางานทางดานวิชาชีพบัญชีนั้น เปนงานท่ีมีมาตรฐานแบบสากล นักวิชาชีพบัญชีทุกคนจะตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงอาจเปนเหตุใหการเพ่ิมศักยภาพหรือประสิทธิภาพนั้น       
จะเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ไมข้ึนอยูกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 . จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในภาคตะวันออก ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 นักบัญชีจะตองเปนผูมีความรูและทักษะท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยการอบรมและ
พัฒนาความรูใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ตลอดท้ังจะตองเปนผูท่ีปฎิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ผูประกอบการควรสนับสนุนสงเสริมหรือจัดใหมีการอบรมความรู
ทักษะ และจรรายาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะดานการใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี ใหแกบุคลากรทางดานบัญชีอยางสมํ่าเสมอ 
  1.3 สถานบันการศึกษาควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีประยุกตใชทฤษฎีเพ่ือการ
ปฏิบัติงานไดจริง โดยจะตองมีความรู ทักษะ และปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
  2.1 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามทัศนะของนักบัญชี  
  2.2 ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีความเจริญเติบโตมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการใน
การเดินทางด้วยทางอากาศที่สูง ความต้องการของผู้โดยสารมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะเดินทางไปถึงยัง
จุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย แต่ด้วยยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่หลาย
ประเทศมีปัญหาทางด้านสภาะเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบ
ตามไปด้วย ทําให้สายการบินเริ่มปรับตัวเป็นในรูปแบบสายการต้นทุนตํ่า เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของ
สายการบินลง ด้วยกลยุทธ์ และหลักการบริหารที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม ด้วยการจํากัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก และบริการต่างๆท่ีมอบให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสายการบิน แต่ด้วยจุดเด่น
ของราคาค่าต๋ัวโดยสารที่ถูก ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวมีการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น ทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ จากการบินเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด ทําให้มีเส้นทางบิน และจุดหมายปลายทาง
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสาร และประหยัดเงินในการเดินทาง บทความฉบับน้ี
จึงเขียนถึงความเป็นมาของสายการบินต้นทุนตํ่า กลยุทธ์และหลักการบริหารของสายการบินต้นทุนตํ่า 
ผลจากการเกิดสายการบินต้นทุนตํ่า และสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย 

 
คําสําคญั : สายการบินต้นทุนตํ่า,  กลยุทธ์, หลักการบริหาร 

 
Abstract 

 Nowadays, Airline industries have been increasing, especially, the country that 
the demand increasing of travelling by our plane, also the number of passengers that 
willing to travel quickly and safety. But, the currently economic problem cause 
airline industry’s affection. Hence airlines have started low cost carrier business, to 
reduce their cost by reformed strategic and management, also controlled services. As 
the result of lower price which is the strength of low cost airline business cause the 
increasing of inbound and outbound passenger’s numbers. According to the 
connected flight, there are more routes and expand destination to facilitate 
passengers and save them money. Therefore, this article is present the history of low 
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บทนํา 
 สายการบินราคาประหยัด หรือสายการบินต้นทุนตํ่า เป็นกลยุทธการดําเนินธุรกิจด้านการบิน     
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการบิน เช่น อาหารบริการบนเคร่ืองบิน ทําให้สามารถขายต๋ัวโดยสารในราคาประหยัด
ได้ โดยสายการบินต้นทุนตํ่าเป็นสายการบินที่ทําการบินแบบประจํามีทั้งกําหนดภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
 สายการบินต้นทุนตํ่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสายการบิน Southwest Airlines 
เป็นสายการบินต้นทุนตํ่าสายแรก เริ่มเปิดตัวคร้ังแรกในปีพ.ศ 2513 ในเส้นทางระหว่าง Houston และ San 
Antonio ต่อมาในปีพ.ศ 2541 จึงมีสายการบินต้นทุนตํ่าสายที่สองเกิดขึ้น คือสายการบิน JetBlue หลังจากนั้น
การเติบโตของสายการบินต้นทุนตํ่าจึงเพ่ิมขึ้น ในปีพ.ศ 2560 สายการบินต้นทุนตํ่ามีส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 37.9 ในอุตสาหกรรมการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Wall Street Journal article, 2017) และมีสาย
การบินต้นทุนตํ่าอีกมากมายเปิดเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การประสบความสําเร็จของสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้สายการบินต้นทุนตํ่า
จึงเกิดขึ้นในทวีปยุโรป ในปีพ.ศ 2547 สายการบิน EasyJet ของประเทศอังกฤษ และสายการบิน Ryan Air    
ของประเทศไอร์แลนด์ จึงเกิดขึ้น และเป็นสายการบินต้นทุนต่ําที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด โดยเฉพาะบิน
เช่ือมโยงเส้นทางบินระหว่างประเทศทั่วทั้งยุโรป ทําให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น ในราคาที่
ประหยัดในการเดินทาง 

เช่นเดียวกับในทวีปเอเชีย ในปีพ.ศ 2545 สายการบิน Air Asia ของประเทศมาเลเซีย เป็นสายการบิน
ต้นทุนตํ่าสายแรกในทวีปเอเชีย โดยทําการบินภายในประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะขยายเส้นทางบินสู่เมืองต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากน้ันสายการบินแอร์เอเชียได้มีการขยายเครือข่าย ด้วยการไปเปิด
สายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย เช่นในประเทศไทยคือ สายการบิน Thai Air Asia ประเทศ
อินโดนีเซีย คือสายการบิน Indonesia Air Asia เป็นต้น จากความประสบความสําเร็จของสายการบินต้นทุนตํ่า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาสู่สายการบินต้นทุนตํ่าในทวีปยุโรปและเอเซีย สิ่งสําคัญคือกลยุทธ์ และหลักการ
บริหารของสายการบินต้นทุนตํ่าที่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้สายการบินต้นทุนตํ่าสามารถแบ่งส่วนแบ่งทางทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมการบินยุคปัจจุบันได้ และสายการบินต้นทุนตํ่ายังเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึง
สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในราคาประหยัด และไปยังจุดหมายปลายทางที่เพ่ิมมากขึ้น 
กลยุทธ์ และหลักการบรหิารสายการบินตน้ทุนตํ่า 
 การดําเนินงานของสายการบินต้นทุนตํ่ามีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมทางเลือกของการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินที่มีค่าโดยสารถูกเป็นจุดขาย โดยลดบริการต่างๆท่ีผู้โดยสารเคยได้รับลง ซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่จะสามารถนํามาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการจําหน่ายต๋ัวโดยสารใน
ราคาที่ตํ่าลง ซึ่งสายการบินต้นทุนตํ่าก็ต้องมีกลยุทธ์ และหลักการบริหารที่แตกต่างออกไป เพ่ือที่จะ
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สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้ โดยมีกลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนตํ่าอยู่ 9 ข้อ 
(บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2551; Borislav Bjelicic and Katja Bley,2016) ดังน้ี 

1.การใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน  
สายการบินต้นทุนตํ่าจะต้องใช้เคร่ืองบินแบบเดียวกัน เช่น Boeing 737-800 ทั้งฝูงบินหรือ 

Airbus A-320 ทั้งฝูงบิน ซึ่งการใช้เครื่องบินแบบเดียวกันน้ันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1.1 การซ่อมบํารุงอากาศยาน จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ หรือช้ินส่วนอะไหล่ของอากาศ

ยานที่จะนํามาซ่อมบํารุง เพราะสามารถส่ังช้ินส่วนมาเก็บในคลังพัสดุเพ่ือที่นํามาซ่อมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถทดแทนอากาศยานได้ทุกลํา เพราะมีอากาศยานเพียงรุ่นเดียว 
ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการสั่งช้ินส่วนอะไหล่ของอากาศยานหลายๆรุ่นลง ทําให้สามารถบริหารจัดการใน
คลังพัสดุง่ายขึ้น ในการบริหารจัดการช้ินส่วนอะไหล่ให้มีความเพียงพอ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการส่ังอะไหล่มาคงค้างไว้ในคลังสินค้า และอีกส่วนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมช่างซ่อม
บํารุงอากาศยาน เพราะช่างซ่อมบํารุงอากาศยานจะต้องมีใบอนุญาตในการซ่อมบํารุงอากาศยานใน
แต่ละรุ่น ถ้าหากสายการบินมีอากาศยานเพียงรุ่นเดียว จะช่วยลดค่าฝึกอบรมของช่างซ่อมบํารุง
อากาศยานลง เพราะจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบุคคลภายในที่มีประสบการณ์
มาก่อน เพ่ือที่ให้พนักงานรุ่นถัดไปสามารถฝึกฝนปละนําความรู้ไปต่อยอด เพ่ือที่จะสอบใบอนุญาตใน
การซ่อมบํารุงอากาศยานรุ่นน้ันๆต่อไป 

1.2 การฝึกอบรมลูกเรือ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเรือลง เน่ืองจากสามารถใช้
ประสบการณ์จากลูกเรือรุ่นก่อน ในการฝึกอบรมให้กับลูกเรือรุ่นใหม่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากรภายนอกมาฝึกอบรม เพราะมีเครื่องบินเพียงแค่แบบเดียว การบริการหรืออุปกรณ์ภายใน
เคร่ืองบินแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ถ้ามีเครื่องบินแบบเดียวจะสามารถบริหารจัดการ
อบรมลูกเรือภายในองค์กรได้งายขึ้น ไม่ต้องมีการจัดอบรมอากาศยานในหลายๆรุ่นที่มีความแตกต่าง
กันออกไป รวมถึงถ้าหากลูกเรือที่จะต้องเข้าตารางบินในวันน้ัน เกิดมีเหตุที่ไม่สามารถมาทําการบินได้ 
ลูกเรือคนอ่ืนก็สามารถทดแทนการเข้างานได้ทันที ทําให้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กําลังคน 

2. การเลือกทําการบินโดยใช้สนามบินระดับรอง  
ถ้าหากสายการบินต้นทุนตํ่าต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยเฉพาะงานภาคพ้ืน 

สายการบินต้นทุนตํ่าควรเลือกใช้สนามบินระดับรอง สนามบินระดับรอง คือ สนามบินที่ไม่ใช่
ศูนย์กลางการบินหลักๆระหว่างประเทศ เช่น สนามบินในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง เป็นสนามบินระดับรอง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินหลัก สนามบินใน
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ท่าอากาศยานฮาเนดะ เป็นสนามบินระดับรอง และท่าอากาศยานนาริตะ 
เป็นสนามบินหลัก เมื่อสายการบินต้นทุนตํ่าใช้สนามบินระดับรองทั้งจากต้นทางที่ออกและจุดหมาย
ปลายทางที่จะไป จะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากสนามบินหลักได้ดังนี้ 

2.1 ค่าภาษีสนามบิน สนามบินระดับรองจะมีค่าภาษีสนามบินที่ถูกกว่าสนามบินระดับหลัก 
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2.2 ค่าอุปกรณ์ภาคพื้น การเช่า หรือการใช้อุปกรณ์ภาคพ้ืนในส่วนต่างๆ ทัง้ในส่วนของ 
landside และ airside จะมีค่าเช่า หรือค่าใช้อุปกรณ์ต่างๆถูกกว่าสนามบินหลัก 

2.3 ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าเช่าพ้ืนที่สํานักงาน หรือที่ทําการสายการบิน ค่าเช่าของสนามบินระดับ
รองจะถูกกว่าสนามบินหลัก 

3. ใช้เวลาทําการบินสั้น 
สายการบินต้นทุนตํ่าจะให้บริการเส้นทางบินไม่ไกล โดยจะใช้เวลาบินไม่เกิน 3-4 ช่ัวโมงบิน 

เพ่ือที่จะสามารถทําการบินแบบจุดต่อจุด (point-to-point) ได้ เพราะสายการบินต้นทุนตํ่าต้องการ
เพ่ิมทางเลือกในเส้นทางบินให้กับผู้โดยสาร และต้องการลดค่าใช้จ่ายในการผ่านสนามบินหลัก จึงนิยม
ทําการบินในระยะเวลาการบินที่สั้น เพ่ือที่จะสามารถบินไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง 
      4. การเข้าและออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา 

สายการบินต้นทุนตํ่ามีความจําเป็นที่จะต้องเข้าออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา เน่ืองจาก
สายการบินต้นทุนตํ่าทําการบินแบบจุดต่อจุด ใน 1 วัน อากาศยาน 1 ลําของสายการบินต้นทุนตํ่าจึง
ต้องทําการบินแบบไปและกลับในหลายเส้นทางบิน ถ้าหากเกิดความล่าช้าของการเข้าและออกจาก
สนามบินต้นทางหรือปลายทางก็จะส่งผลกระทบไปสู่ตารางการบินในเที่ยวบินถัดไป โดยมีตัวอย่าง
ตารางดังน้ี 

 
เท่ียวบิน ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

PIM 200 ดอนเมือง (DMK) เชียงใหม่ (CNX) 6.00 7.00 

PIM 201 เชียงใหม่ (CNX) ดอนเมือง (DMK) 8.00 9.00 

PIM 202 ดอนเมือง (DMK) ภูเก็ต (HKT) 10.00 11.00 

PIM 203 ภูเก็ต (HKT) ดอนเมือง (DMK) 12.00 13.00 

PIM 204 ดอนเมือง (DMK) ขอนแก่น (KKC) 14.00 15.00 

PIM 205 ขอนแก่น (KKC) ดอนเมือง (DMK) 16.00 17.00 

 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางบินของสายการบินต้นทุนตํ่า โดยใช้อากาศยาน 1 ลํา ทําการบิน 

 
จากตัวอย่างตารางที่ 1 จะเห็นว่าสายการบิน PIM ทําการบินเที่ยวบินแรก PIM 200 ออกจากท่า

อากาศยานดอนเมืองในเวลา 6.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเวลา 7.00 น. และเที่ยวบิน 
PIM 201 เดินทางกลับจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในเวลา 8.00 น. และมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองใน
เวลา 9.00 น. ถ้าหากเที่ยวบิน PIM 200 ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรกมีความล่าช้าเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรง
ทั้งตารางการบินตามตารางที่ 1 จะทําให้เที่ยวบินทั้งหมดเกิดความล่าช้า เน่ืองจากสาเหตุมาจากการใช้
เครื่องบินเพียง 1 ลํา ในการทําการบิน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย และการบริหารฝูงบินของสายการบิน
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ต้นทุนตํ่า แต่ถ้าหากเกิดความล่าช้า ก็จะส่งผลกระทบต่อทุกเที่ยวบินที่ดําเนินการต่อไป เพราะฉะนั้น
การเข้าและออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา จึงเป็นสิ่งสําคัญต่อสายการบินต้นทุนตํ่า 
     5. การเพ่ิมจํานวนที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

เมื่อมีการลดราคาค่าโดยสารลง สายการบินต้นทุนตํ่าจึงต้องมีการเพ่ิมจํานวนที่ น่ังบน
เคร่ืองบินให้ได้มากที่สุด เพราะการจัดที่นั่งโดยสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกหน่ึงอย่าง ถ้าหากสามารถ
เพ่ิมปริมาณที่นั่งบนเที่ยวบินได้สูงสุด ข้อดีคือจะช่วยเพ่ิมรายได้จากการจําหน่ายต๋ัวที่นั่งบนเที่ยวบิน 
ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป แต่ข้อเสียจากการจะเพ่ิมจํานวนที่นั่งบนเที่ยวบินน้ันคือความกว้างหรือ
ระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีผู้โดยสารจะแคบลง ซึ่งจะไม่อํานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารมากเท่าที่ควร ทํา
ให้เกิดความไม่สบายในการน่ัง ถ้าหากเป็นเที่ยวบินในระยะไกล แต่จากกลยุทธ์ในข้อที่ 3 สายการบิน
ต้นทุนตํ่าจะต้องทําการบินในระยะสั้น ทําให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกกับระยะห่างของเก้าอ้ี 
พอที่จะรับไหวกับระยะเวลาในการบินที่ไม่นานมาก 

6. การลดบริการไม่จําเป็นบนเคร่ืองบิน เช่น อาหารและเครื่องด่ืม 
การบริการบนเที่ยวบินถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการบริการให้กับผู้โดยสาร อาหารและ

เครื่องด่ืมก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของสายการบิน แต่สายการบิน
ต้นทุนตํ่าจําเป็นต้องตัดการบริการในส่วนน้ีออก เน่ืองจากถ้าหากต้องการลดต้นทุนลงแล้ว ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมที่นํามาบริการบนเที่ยวบินจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทําให้ต้องมีการบริหารจัดการ
ต้นทุนในส่วนน้ี เพราะฉะนั้นถ้าหากสายการบินต้นทุนตํ่าจะต้องการลดต้นทุนในส่วนดังกล่าว จะต้อง
ไม่มีการบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเที่ยวบินฟรีแก่ผู้โดยสาร แต่จะต้องเปลี่ยนเป็นการขาย หรือมี
การสั่งจองล่วงหน้าทางหน้าเวบไซต์ หรือเวลาจองต๋ัวจะมีการให้เลือกทั้งในส่วนของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมได้ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณต้นทุนในการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ผู้โดยสารลง ทํา
ให้สามารถบริหารจัดการด้านครัวการบินได้ง่ายมากขึ้น  

7. การจัดช้ันโดยสารให้มีช้ันประหยัดช้ันเดียว 
ปกติช้ันโดยสารของสายการบินจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช้ันบริการด้วยกัน คือ ช้ันหน่ึง (First Class) 

ช้ันธุรกิจ (Business Class) และช้ันประหยัด (Economy Class) ซึ่งช้ันหน่ึง (First Class) เป็นช้ันบริการที่
ต้องมีการบริการดีที่สุดทั้งในเร่ืองของที่นั่ง ที่จะต้องกว้าง มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
จอโทรทัศน์ส่วนตัว ระบบปรับเอนที่นั่ง รวมถึงอาหาร และเครื่องด่ืม ที่ต้องมีคุณภาพดี และมีราคาที่สูง ช้ัน
ธุรกิจ (Business class) เป็นช้ันบริการที่รองลงมาจากช้ันหน่ึง การบริการในเรื่องของที่นั่ง จะมีความกว้าง
ลดลงมา อุปกรณ์อํานวยความสะดวกก็จะรองลงมาจากช้ันหน่ึง อาหารและเครื่องด่ืม คุณภาพและปริมาณก็
จะรองลงมา ส่วนช้ันประหยัด (Economy Class) เป็นช้ันบริการมาตรฐานที่ทุกสายการบินต้องมี ที่นั่งจะ
แคบสุด อาหารและเคร่ืองด่ืม คุณภาพและปริมาณก็จะน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อมองจากการบริการท้ัง 3 ช้ันแล้ว 
สายการบินต้นทุนตํ่าที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆลง จึงจะต้องมีช้ันประหยัดเพียงช้ันเดียวเท่าน้ัน 
เพราะจะสามารถจัดเพ่ิมที่นั่งด้วยขนาดเก้าอ้ีที่เท่ากันทั้งหมด เป็นตามข้อที่ 5 ทําให้สามารถจุผู้โดยสารได้
เต็มลํา และในเรื่องของการบริการ จะสามารถควบคุมบริหารในเรื่องของอาหารและเครื่องด่ืมได้ เป็นไปตาม
ข้อที่ 6 เพราะถ้าหากจัดช้ันบริการในช้ันหน่ึง (First Class) หรือ ช้ันธุรกิจ (Business Class) แล้วน้ัน 
จะต้องเตรียมอาหารท่ีนํามาในคุณภาพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะไม่สามารถลดต้นทุนในส่วนดังกล่าวไปได้  
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8. การจําหน่ายต๋ัวผ่านทางอินเตอร์เน็ต และไม่มีการจําหน่ายต๋ัวผ่านตัวแทน 
ปัจจุบันการจําหน่ายต๋ัวเคร่ืองบินถือว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นมากกว่าอดีต ซึ่งในอดีตการ

จองต๋ัวเคร่ืองบินจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ทั้งสํานักงานที่ต้องเช่าพ้ืนที่ และต้องมีพนักงาน
ในการน่ังรับโทรศัพท์การจองต๋ัวเคร่ืองบินจากผู้โดยสาร รวมถึงต๋ัวเคร่ืองบินเป็นแบบกระดาษ จะต้องมี
การพิมพ์ออกมา เพ่ือส่งให้กับผู้โดยสาร และให้ผู้โดยสารนําติดตัวไปเพ่ือทําการเช็คอินที่สนามบินก่อนขึ้น
เคร่ืองบิน  ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก ทั้งค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน และค่ากระดาษ ทําให้มี
ต้นทุนในส่วนน้ีค่อนข้างสูง แต่ในยุคปัจจุบันการจําหน่ายต๋ัวมีความทันสมัยมากข้ึน โดยเฉพาะการ
จําหน่ายต๋ัวผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านระบบแอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือก
และจองเท่ียวบินได้ด้วยตัวเอง ทําให้สายการบินสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าสถานที่ 
ค่าจ้างพนักงาน และค่ากระดาษได้ ซึ่งเหมาะกับสายการบินต้นทุนตํ่าที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลงไปได้  

ส่วนการจําหน่ายต๋ัวผ่านตัวแทน คือสายการบินจะจําหน่ายต๋ัวผ่านตัวแทนบริษัททัวร์ หรือร้าน
สะดวกซื้อ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้โดยสารสามารถจองหรือจ่ายค่าต๋ัวโดยสารได้สะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น แต่การจําหน่ายต๋ัวผ่านตัวแทน ไม่เหมาะกับสายการบินต้นทุนตํ่า เน่ืองจากการจําหน่ายต๋ัวผ่าน
ตัวแทนน้ัน สายการบินจะต้องจ่ายค่าส่วนต่าง หรือถูกหักค่าฝากให้กับบริษัทตัวแทน หรือร้านค้าสะดวก
ซื้อ ทําให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนดังกล่าวไป เพราะฉะนั้นสายการบินต้นทุนตํ่าจะต้องไม่มี
การจําหน่ายต๋ัวผ่านตัวแทนใดๆเลย เพ่ือที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด โดยให้ผู้โดยสารซื้อผ่าน
ช่องทางเวบไซต์ของสายการบิน หรือแอพพลิเคช่ันของสายการบิน เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด 

9. การใช้ต๋ัวโดยสารแบบไม่มบัีตรโดยสาร โดยใช้แบบ E-Ticket 
สมัยก่อนการใช้ต๋ัวโดยสารยังเป็นในรูปแบบการพิมพ์กระดาษอยู่ เพราะฉะน้ันการจําหน่ายต๋ัว   

จึงเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนค่ากระดาษเป็นอย่างมาก สายการบินจึงเปลี่ยนการจําหน่ายต๋ัวผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นตามข้อที่ 8 ซึ่งได้เปลี่ยนไปในรูปแบบของ E-Ticket หรือ Electronic Ticket คือ ต๋ัว
เครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและขจัด
ปัญหาในด้านต่างๆของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด E-Ticket คือ ต๋ัวเคร่ืองบินในระบบออนไลน์ คือเมื่อได้
ทําการจองแล้ว จะได้ Booking Code เพ่ือทําการ Check-in ซึ่ง E-Ticket จะระบุรายละเอียดต่างๆของ
ผู้โดยสารไว้ทั้งหมดรวมทั้ง Ticket No. หรือหมายเลขของตั๋วเคร่ืองบินเพ่ือเป็นการยืนยันว่าท่านที่จองต๋ัว
เครื่องบินสามารถเดินทางได้แน่นอน สาเหตุที่เปลี่ยนการต๋ัวเล่มมาเป็น E-Ticket เพ่ือความสะดวกสบาย
ประหยัดทรัพยากร รวมถึงป้องกันการสูญหาย เพียงแต่ถ่ายรูปไว้ หรือพกแค่กระดาษ ก็สามารถใช้ได้  

ความสะดวกของ Electronic Ticket สามารถเดินทางได้โดยเมื่อตกลงซื้อต๋ัวเครื่องบินแล้ว จะ
ได้รับเอกสารการยืนยันผ่ านทางอี เมล สามารถสั่ งพิมพ์ ต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเคร่ือง Printer                    
(ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์กี่คร้ังก็ได้) และสามารถนํากระดาษที่สั่งพิมพ์จากเคร่ือง Printer ไป check-in         
ได้เหมือนต๋ัวเคร่ืองบินปกติ เพราะข้อมูลการซื้อ E-Ticket ได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบสํารองที่นั่งออนไลน์และ
ระบบ check-in ของสายการบินน้ันๆเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของระบบ Electronic Ticket อีกข้อก็คือราคาที่
ถูกกว่าการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินแบบปกติเพราะสายการบินต่างๆจะมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกลงทําให้
สามารถทําราคาต๋ัวเคร่ืองบินในรูปแบบ E-Ticket ให้ถูกกว่าต๋ัวเคร่ืองบินแบบเดิมได้ด้วย 
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จากทั้ง 9 กลยุทธ์ของสายการบินต้นทุนตํ่า ถ้าหากสายการบินต้นทุนตํ่าสามารถบริหารจัดการตาม
ทั้ง 9 ข้อได้แล้ว ก็จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆลงได้ และทําให้สายการบินต้นทุนตํ่าสามารถ
บริหารงานไปได้อย่างราบร่ืนในยุคเสรษฐกิจปัจจุบัน 
 
ผลจากการเกิดสายการบินต้นทุนตํ่า 
 แน่นอนว่าสายการบินต้นทุนตํ่าเมื่อเกิดขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบทั้งในผลดี และผลเสียต่อ
หลายๆส่วนทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการบิน ผู้โดยสาร และเศรษฐกิจ (Veronika Minkova,2011) 
      

 ผลดีจากการเกิดมาของสายการบินต้นทนุตํ่า 
1. กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางโดยเคร่ืองบินมากขึ้น และขยายเส้นทางท่องเที่ยวได้

กว้างขวางขึ้น ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกลงอย่างมากจะเป็นตัวจูงใจให้นักท่องเท่ียวเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เป็นการกระจายนักท่องเท่ียว และทําให้สะดวกสบายในการบิน
ตรงมากขึ้น 

2. ทําให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับกลาง
และระดับล่างที่มีงบจํากัดในการเดินทาง รวมทั้งทําให้มีการขยายตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ 
ซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องการปริมาณนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามา ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการบินจะได้รายได้จากส่วนน้ี แต่จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ทั้งโรงแรม และบริษัททัวร์ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักและใช้บริการทัวร์จํานวนเพ่ิมมากขึ้น อุตสา
หรรมการขนส่ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในแต่ละประเทศน้ัน ก็ต้องใช้การคมนาคมขนส่งเพ่ือเดินทาง
ไปยังที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะส่งผลถึงผู้ให้บริการในระบบขนส่งมวลชนทางบก ทั้งรถแท๊กซี่ 
รถเมล์ หรือรถไฟฟ้า ที่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และอีกส่วนที่จะได้รับ
รายได้เพ่ิมขึ้นคือ ร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจขายสินค้าต่างๆทั้งรูปแบบห้างสรรพสินค้า บริษัท หรือใน
รูปแบบชุมชน เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลถึงการจับจ่ายใช้สอย และการรับประทานอาหาร ทําให้
กลุ่มธุรกิจต่างๆจะได้รายได้เพ่ิมขึ้นจากส่วนน้ี และลงไปถึงแหล่งชุมชน ที่จะมีรายได้หมุนเวียนลงไปสู่แหล่ง
ชุมชนต่างๆ รวมถึงในภาคของเกษตรกรและเกษตรกรรม ที่จะต้องส่งผลผลิตให้กับร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจ
ขายสินค้า ก็จะได้รับรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนน้ีไปด้วย ทําให้รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะ
กระจายไปสู่ทุกภาคส่วน จากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํ่า  

3. เพ่ิมความถี่ในการเดินทางมากข้ึน โดยนักท่องเท่ียวมีโอกาสเดินทางได้บ่อยขึ้น มีทางเลือกในเรื่อง
ของตารางบินที่เพ่ิมขึ้น ทําให้สามารถเลือกวันและเวลาที่เหมาะกับความสะดวกของตัวเองได้มากข้ึน และ
ราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบินที่ถูกลงทําให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกเดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี  

4. ทําให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการขนส่งอ่ืนๆ มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นรถไฟ
หรือรถประจําทางทั้งในด้านราคา คุณภาพ และการบริการ ซึ่งธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากย่ิงขึ้น 
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5. อาจเกิดความผันแปรทางด้านการแข่งขัน โดยสายการบินต้นทุนต่ําสายต่างๆจะแข่งกันลด
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้โดยสารที่ได้เดินทางโดยสารได้
ในราคาที่ต่ําลงมากขึ้น 

 
ผลเสียจากการเกิดมาของสายการบนิต้นทุนตํ่า 

1.  มีผลโดยตรงกับสายการบินแบบ Full services ที่ให้บริการอยู่ เน่ืองจากราคาต๋ัวที่ถูกกว่า ทําให้
สายการบินแบบ Full services ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะผู้โดยสารจะใช้ราคาต๋ัวโดยสารเป็นปัจจัยหลัก
ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะมองราคาต๋ัวเคร่ืองบินที่ถูกเป็นปัจจัยแรก และมองการบริการจากสายการบินเป็น
ปัจจัยรองลงมา ทําให้สายการต้นทุนตํ่ามีความได้เปรียบสายการบินแบบ Full services ในด้านของปริมาณ
ผู้โดยสารที่เลือกราคาเป็นปัจจัยแรก ทําให้สายการบินแบบ Full services จึงต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะใน
ด้านของราคาต๋ัวโดยสาร มีการลดลงแข่งขันกับสายการบินต้นทุนตํ่า เพราะถ้าหากไม่ยอมลดค่าต๋ัวโดยสารลง
มา ส่วนแบ่งทางการตลาดก็จะสูญเสียให้กับสายการบินต้นทุนตํ่าไปทั้งหมด แต่ในข้อน้ีผู้โดยสารกลับได้
ประโยชน์สูงสุด เพราะจะทําให้มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม 

2. ผู้โดยสารจะต้องมีการจ่ายเงินเพ่ิมมากกว่าเดิม จากค่าต๋ัวเครื่องบินที่ซื้อมา เนื่องจากสายการบิน
ต้นทุนตํ่าจะมีการบวกค่าต่างๆ ทั้งนํ้าหนักกระเป๋าที่ต้องการโหลดลงใต้ท้องเคร่ืองบิน ซึ่งปกติสายการบิน
ต้นทุนตํ่าจะให้กระเป๋า 1 ใบ ถือขึ้นเครื่องในนํ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเลือกที่นั่ง สายการบินต้นทุนตํ่าจะ
ไม่มีการให้เลือกที่นั่งก่อน โดยถ้าหากต้องการที่นั่งที่ต้องการแล้ว ก็ต้องมีการจ่ายเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเลือกที่นั่งที่
ต้องการ การเลือกอาหารและเครื่องด่ืม ถ้าหากผู้โดยสารต้องการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างเท่ียวบิน ก็ต้อง
สั่งจองล่วงหน้า ซึ่งราคาอาหารกับเคร่ืองด่ืมน้ันแพงกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ทําให้ผู้โดยสารต้องมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีแพงกว่าปกติ การทําประกันภัยการเดินทาง สายการบินต้นทุนตํ่าจะมีข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ทําประกันภัยการเดินทางต่างๆ ทั้งในเรื่องของกระเป๋าสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย เที่ยวบินล่าช้า ทําให้
สูญเสียเวลาในการเดินทาง สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมโดยตรงถึงผู้โดยสาร แต่ถ้าหากผู้โดยสารไม่
ต้องการบริการเหล่าน้ีเพ่ิมเติม ก็จะจ่ายเฉพาะค่าต๋ัวเคร่ืองบินที่มีราคาถูก ผู้โดยสารก็จะได้ประโยชน์สูงสุด 

สายการบนิต้นทุนตํ่าในประเทศไทย 
 จากกลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนตํ่าที่ประสบคามสําเร็จในหลายๆประเทศ ทํา
ให้สายการบินต้นทุนตํ่าเร่ิมมีการเปิดตัวและดําเนินการขนส่งผู้โดยสาร เช่นเดียวกับใน 
ประเทศไทย สายการบินต้นทุนมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาด เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้โดยสารได้มีโอกาสเดินทาง
ด้วยทางอากาศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมความรวดเร็วในการเดินทาง และเช่ือมจุดหมายปลายทางต่างๆท้ัง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันน้ีสายการบินต้นทุนตํ่าที่เปิดให้บริการในประเทศไทยมีการ
เติบโตเป็นอย่างมาก โดยสามารถดูได้จากปริมาณจํานวนเที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2014-2017 ตามกราฟที่ 
1 (บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2018) 
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กราฟที่ 1 จํานวนเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ 2014-2017 

 จากกราฟดังกล่าว โดยในช่วงปี ค.ศ 2014-2017 มีปริมาณจํานวนเท่ียวบินเพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก จากปี 2014 มีเที่ยวบินเฉล่ีย 20,000 เที่ยวบินต่อปี มาถึงปี 2017 มีเที่ยวบินเฉล่ีย 34,000 
เที่ยวบินต่อปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย ซึ่งเป็นเที่ยวบินทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว       
ทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและระหว่างประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย จากกราฟดังกล่าวเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเที่ยวบิน 
ย่อมหมายถึงความนิยมของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย โดยปัจจุบันสาย
การบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย มีอยู่ทั้งหมด 6 สายการบิน โดยมีศูนย์กลางการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานดอน
เมือง 5 สายการบิน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สายการบิน ดังน้ี 

1. ท่ากาศยานดอนเมือง 

- สายการบิน Nok Air 

- สายการบิน NokScoot 

- สายการบิน Thai Air Asia 

- สายการบิน Thai Air Asia X 

- สายการบิน Thai Lion Air 

2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

- สายการบิน Thai Vietjet Air 

ซึ่งทั้ง 6 สายการบินมีให้บริการเส้นทางบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นทางเลือกใน
การเดินทางให้กับผู้โดยสารในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในราคาที่ประหยัด 
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บทสรุป 

 กลยุทธ์ และหลักการบริหารสายการบินต้นทุนตํ่า ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สายการ
บินต้นทุนตํ่าประสบความสําเร็จ และสามารถต่อสู้ในตลาดอุตสาหกรรมการบินได้ โดยจุดเริ่มต้นมา
จากสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาสู่การขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํ่าในหลายทวีป
ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดยกลยุทธ์ และหลักการบริหารที่สําคัญมีอยู่ด้วยกัน 9 ประการ คือ 
การใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน การเลือกทําการบินโดยใช้สนามบินระดับรอง ใช้เวลาทําการบินสั้น การ
เข้าและออกจากสนามบินอย่างตรงเวลา การเพ่ิมจํานวนที่นั่งบนเคร่ืองบิน การลดบริการท่ีไม่จําเป็น
บนเคร่ืองบิน การจัดช้ันโดยสารให้มีช้ันประหยัดช้ันเดียว การจําหน่ายต๋ัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตและไม่
มีการจําหน่ายต๋ัวผ่านตัวแทน และการใช้ต๋ัวโดยสารแบบไม่มีบัตรโดยสาร โดยใช้แบบ E-Ticket      
ถ้าหากสายการบินต้นทุนตํ่าสามารถทําได้ครบทุกกลยุทธ์และหลักการบริหารตาม 9 ข้อดังกล่าวได้
หมด ก็จะทําให้สายการบินต้นทุนตํ่าจะมีการบริหารที่สามารถลด ต้นทุนในส่วนต่างๆและทําให้
สามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมั่นคง แต่การทําสายการบินต้นทุนตํ่าก็ย่อมมีทั้งผลดี
และผลเสียในข้อต่างๆ แต่สายการบินต้นทุนตํ่าก็ยังคงมีการเจริญเติบโตที่ ต่อเน่ือง รวมถึง
ภายในประเทศไทยด้วย 
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การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏบิัตติามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรสาคร 

Civic Participation in Environment Law Compliance of SMEs                           
Case study : Samut Sakorn province 

 
ถนอมศรี  สิทธิเดช1 วิทยา เจียรพันธ์ุ2 ชมภูนุช  หุ่นนาค3  วิพร เกตุแก้ว4   

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองและการการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองใน
จังหวัดสมุทรสาคร และพัฒนารูปแบการมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้องกับบริบทของการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยแบบวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย 30 ราย
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นําชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และประชาชน การรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถาม 400 ชุด  

ผลการวิจัยพบว่า  1) ความเป็นพลเมืองสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก( X  3.71)  2) กระบวนการมีส่วน
ร่วมภาคพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.28) และผู้นําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ 3) การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.87)  และการทดสอบสมมติฐานพบว่า    
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ 

สรุปความเป็นพลเมืองมีผลต่อการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองส่งผลต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมือง      
โดยสร้างความตระหนัก และการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจะส่งเสริมมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมากย่ิงข้ึน  
การสื่อสารสองทาง และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เข้าถึงพลเมือง 
และเผยแพร่ข่าวสารอย่างทันท่วงที และมีความโปร่งใส 

 
คําสําคัญ   การมีส่วนร่วม,  การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง,  การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 

Abstract 
 This research aims to study the characteristics of citizenship and civic participation in 

Samut Sakhon province and Develop a participatory approach that is consistent with the context 
of civic participate to comply with environment law . Using qualitative research methods and 
quantitative research. Data were collected from 30 in-depth interviews. It consists of government, 
private sector, community leaders, local administration, academics, and the public. Collection of 
quantitative data from 400 questionnaires. 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2 ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
3 ดร. อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
4 รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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The research found that: 1) Samut Sakhon citizenship was at a high level ( X  3.71).   
But the civic network is at a medium level 2) The civic participation process was at a moderate 
level  ( X = 3.28) and community leaders play an important role in decision making.                 
3) The environmental law compliance in Samut Sakhon was at a moderate level ( X =2.87) The 
hypothesis test was found civic participate is significantly associated with compliance with 
environmental laws. 

Summary citizenship Affects to Civic Participation And civic participation contributes to 
the environmental law of small and medium enterprises. Strengthening the Citizens Raising 
Awareness And civic networking is a way to promote compliance with environmental law. 
Two-way communication and information dissemination should be applied to information 
technology to reach the citizen. And publish the news in a timely manner. And transparent 
 
Keyword   Participation, Civic Participate, Environment Law Compliance     
 
บทนํา 

ในปัจจุบันพบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับประเทศ 
ขยายผลถึงระดับโลก ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปพร้อมๆกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการตราด้าน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้นมาบังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายส่ิงแวดล้อมอีกหลายฉบับก็ตาม แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ และมีอัตราเพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งสาเหตุที่สําคัญของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากหลายประการ เช่น 1) การปล่อย
ของเสียจากแหล่งที่อยู่อาศัย 2) การสร้างมลภาวะจากอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่ามีการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ลักลอบในการทิ้งขยะมูลฝอย หรือปล่อยน้ําเสีย อากาศเสีย ออกสู่พ้ืนที่สาธารณะ ก่อให้เกิดมลภาวะส่งผล
กระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา ขยะตกค้าง และขยะมีพิษ 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อติดกับกรุงเทพมหานครและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่อย่างก้าวกระโดด ด้วยการคมนาคมที่สะดวก ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน
จึงเป็นแหล่งที่มีการมาลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากปัจจุบันมีสัดส่วนของโรงงานในจังหวัด
สมุทรสาครที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนรวม 5,620 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 94.99 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทุกขนาดในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสาครมี GPP สูงเป็น 1ใน10 ของประเทศ ในขณะที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามก็คือปัญหาที่มีส่วนเก่ียวข้องทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และมลภาวะ
ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหามลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมใน
พ้ืนที่เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จากหลายสาเหตุ เช่นปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ทั่วถึงเพราะผู้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนน้อย
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กว่าอุตสาหกรรมในพื้นที่ และปัญหาความไม่เข้าใจในกฎหมายสิ่งแวดล้อมและขาดความตระหนักใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 

 

ความเป็นพลเมือง 
พลเมือง หมายถึง คนที่มีศักด์ิศรีความเป็นคน  ที่กระทําแต่เรื่องที่ดี เพ่ือสร้างสังคมพลเมือง  

ที่ดี พลเมืองจึงมีอิสระ มีความรู้ มีเหตุผล และมีส่วนร่วมในกิจการที่เป็นส่วนรวม การเป็นพลเมืองจึงต้อง
มีหัวใจที่เป็น ประชาธิปไตย พลเมืองเป็นสมาชิกภายในสังคม อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เช่น พลเมือง
ไทย คือพลเมืองที่อาศัยในประเทศไทยมีสิทธิตามกฎหมายที่กําหนดการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมจะต้องมี
คุณสมบัติที่ส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555, 
หน้า 31-36) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตยว่าควรมีคุณสมบัติดังน้ี   

1. พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และพ่ึงตนเองได้   
2. พลเมืองที่ดีต้องเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน ด้วยความตระหนักว่าทุกคนมี

สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้งจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันตาม
กฎหมาย  

3. พลเมืองต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่าง และยอมรับในความหลากหลายใน
สังคม  

4. พลเมืองในสังคมต้องมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน  
5. พลเมืองต้องเคารพกฎ กติกา ของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐได้บัญญัติขึน้  
6. พลเมืองต้องมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมในฐานะของการเป็นสมาชิกใน

สังคม จะต้องรับผิดชอบและไม่สร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคม 
ดังน้ันในสังคมท่ีพลเมืองอยู่ร่วมกัน จะเป็นสังคมท่ีสงบสุข และไม่มีความขัดแย้งน้ัน ลักษณะของ

พลเมืองที่สําคัญจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน  (Joel Westheimer and Joseph Kahne, 2004 : p. 241) 
คือ 

1. พลเมืองจะต้องรับผิดชอบส่วนตน และรับผิดชอบชุมชนที่ตนเองอยู่ โดยเริ่มจากความ
สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย  

2. การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง โดยการเข้าร่วมสมาชิกภายในชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชน 
ร่วมดูแลสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3. พลเมืองต้องมีจิตสํานึกแห่งสังคม หรือจิตสาธารณะ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

จะเห็นได้ว่าความเป็นพลเมืองมีความสําคัญต่อการดําเนินไปของสังคม สังคมท่ีเข็มแข็งต้องมี
พลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมเป็นจุดเริ่มต้น การเป็นพลเมืองที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็น
หลักมีความตระหนักในหน้าที่และสิทธิของการเป็นพลเมือง เล็งเห็นถึงความสําคัญของส่วนรวม ด้วย
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีจะส่งผลให้พลเมืองมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมของตนเองที่มีความ
ผูกพันต่อสังคมของตนเองและอยากเห็นสังคมของตนเองดีขึ้น สังคมจะก้าวไปข้างหน้าและประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาได้นั้นจะต้องอาศัยประชาชน ที่มีความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง การมารวมอยู่
ด้วยกันของพลเมืองจะเกิดสังคมพลเมือง (Civil Society) หรือที่เรียกว่า “ประชาสังคม” ส่งผลให้เกิดเป็น
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รูปแบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมดําเนินโครงการ หรือนโยบายต่างๆ กับภาครัฐ เป็นการกระจายอํานาจถึง
ระดับพลเมือง สังคมพลเมืองน้ี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเคล่ือนไหวภาคสังคม (Social Movement) ในการ
ร่วมมือร่วมใจดําเนินการเพื่อเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การรวมตัวกันของพลเมือง      
(Civic group) จึงเป็นการรวมกันของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม (ประชาชน) มีความ
ผูกพันกันในลักษณะของหุ้นส่วน (Partnership) มีวัตถุประสงค์เดียวกัน กระทํากิจกรรมร่วมกัน ประเวศ วะสี 
(2551, หน้า5) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมแนวด่ิง ที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันโดยมีคนที่มีอํานาจเหนือกว่าสั่งการคน
ที่มีอํานาจด้อยกว่าเป็นการรวมอํานาจไว้ที่ใดที่หน่ึง หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการ
แก่งแย่ง การต่อต้าน และความขัดแย้ง แต่หากมีสังคมแบบแนวราบเช่ือมโยงกันในลักษณะเครือข่ายเป็นการ
กระจายอํานาจไปยังแต่ละคนในสังคม มีการต่ืนตัวของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง 
ทําให้พลเมืองทุกคนเป็นผู้มีอํานาจและการดําเนินการใดๆ ก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
สังคมอย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ลักษณะของสังคมทางด่ิง และสงัคมทางราบ 
(ที่มา:  ประเวศ วสี, 2551, หน้า5) 

 
 
การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง 

การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงทัศนะ ความคิดเห็น 
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและสังคม ซึ่งกระบวนการมี     
ส่วนร่วมนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมทั้งการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจดําเนินการและรับ
ผลที่จะได้รับ ซึ่งอยู่ในลักษณะของการเป็นหุ้มส่วนที่ต้องได้รับผลกระทําไม่ว่าจะเป็นทางบวก ทางลบ ในสิ่ง
ที่มีการตัดสินใจร่วมกัน ไชยา ยิ้มวิไล (2557,หน้า 151) กล่าวว่า การรวมตัวของประชาชน ก่อให้เกิด
การเมืองภาคประชาชน สู่ภาคประชาสังคมม และประชารัฐซึ่งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การควบคุม ใช้อํานาจ เกิดความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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ภาพท่ี 2 สมการการมีส่วนร่วม 
(ที่มา: ไชยา ยิม้วิไล, 2557, หน้า 151) 

 
จากสมการการมีส่วนร่วมในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วม (participation) เกิดจาก การ

ร่ วมมือกัน (Cooperation)  การประสานงาน (Coordination) และมีความรับผิ ดชอบร่ วมกัน 
(Responsibility) ซึ่งจะเป็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น จะต้องเข้าร่วมด้วยความ
สมัครใจ และมีความยินดีในการเข้ามามีส่วนร่วม และมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ
ในกิจกรรมที่กระทําร่วมกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรประเทศไทย พุทธศักราช 2550 ได้กําหนดเรื่องของสิทธิของพลเมือง
ในมาตราที่  66 ถึงสิทธิแห่งการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า พลเมืองในชุมชนหรือสังคมน้ันมีสิทธิ และอํานาจ
ร่วมกับภาครัฐ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งพลเมืองจะต้องมีการรวม
ตัวอย่างเข้มแข็ง เพ่ือใช้สิทธิแห่งการอนุรักษ์นี้ให้เกิดประสิทธิภาพ  และในมาตราที่ 67 ของรัฐธรรมนูญ     
ยังกล่าวถึงสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการที่จะดํารงชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพ  

กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองเป็นการบริหารจัดการองคก์ารทั้งทางกายภาพ สติปัญญา และอารมณ์ด้วยความตระหนักในความเป็น
เจ้าของร่วมในสังคม การมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างพลังสังคมประกอบด้วย     

1. การมีส่วนร่วมทางกายภาพ (physically involved) เป็นการเข้ามาทําร่วมกันทํางานโดยใช้
กําลังกาย เช่น การมีส่วนร่วมกําจัดขยะมูลฝอยในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมขุดลอกคูคลอง   

2. การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectually involved)   คือ การมีส่วนร่วมกันคิด การมี
ส่วนร่วมให้คําปรึกษา การมีส่วนร่วมตัดสินใจและการมีส่วนร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ (shared vision)   

3. การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (emotionally involved) เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างกัน 
ความผูกพันในองค์กร หรือความผูกพันในสังคม และความผูกพันน้ีเองจะสร้างให้เกิดแรงผลักดันในการเกิด
การมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ดีแก่สังคมในท้องถิ่นอาศัยของตนเอง  

ผลจากการมีส่วนร่วมของพลเมืองนํามาซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ และการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา เกิดเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของ      
และสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีความผูกพันต่อสังคมและชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย กระบวนการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองซึ่งเป็นกระบวนการพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการที่พลเมือง หรือผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ทําให้เกิดความ
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  

 
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Law Compliance) 

สังคมของมนุษย์นั้นมีสมาชิกจํานวนมากท่ีมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิดเห็นและพฤติกรรม
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องมีกฎระเบียบหรือกติการ่วมกัน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานสําคัญในการควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย์และช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมเพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย กฎหมายมีความสําคัญ
ต่อสังคมในหลายๆด้าน  

1. กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศ ทุกคน
จําเป็นต้องมีบรรทัดฐานซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติยึดถือเพ่ือความสงบเรียบร้อยลดความขัดแย้งในสังคม   

2. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ พลเมืองไทยทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของกฎหมาย ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ  

3. กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือบังคับใช้จะเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของเราต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย   
4. กฎหมายสร้างความเป็นธรรมในสังคม ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมีหลักเกณฑ์       

ที่ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายจึงเป็นหลักของความยุติธรรม   
5. กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในสังคม 6) กฎหมายมีหน้าที่ประสาน

ความขัดแย้ง ซึ่งผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการใช้กฎหมายจะต้องคุ้มครองประโยชน์ของ
สังคมในภาพรวม กฎหมายจึงมีความสัมพันธ์กับสังคม และประชาชนในสังคม ซึ่งมีการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือไม่นั้นมีกรณี เช่นการป้องปราม (Deterrence) การตรวจจับและเข้าแทรกแซง เพ่ือบังคับให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย การให้ผลตอบแทนหากไม่มีการละเมิดกฎหมาย(illegal gains) และปฎิบัติตามเพราะมี
ภาระผูกพันทางศิลธรรมและอิทธิพลของสังคม (Moral Development & Personal Valuesซึ่งเป็น
ลักษณะของบุคคลและสังคมสิ่งแวดล้อม  ทัศนคติส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกในสังคมการโน้มน้าวให้มี
ความเช่ือ และยึดมั่นคุณธรรม   

สําหรับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายที่ต้องอาศัยความ
ศรัทธาและความตระหนักของความเป็นส่วนรวม ในการร่วมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ในสังคม ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นผู้ทําลาย การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงต้องสร้างแรงจูงใจจากพลเมือง 
(Civic Motive)  แรงจูงใจจากสังคม (Social Motive) เพ่ือดึงพลังร่วมในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม      
และนอกจากต้องการแรงจูงใจแล้ว ปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ 

ผู้วิจัย เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเช่นจังหวัด
สมุทรสาคร และต้องการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีปัญหาทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองในพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่ผู้ วิจัยสนใจศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนทีหรือไม่อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครมีวัตถุประสงค์วิจัยดังน้ี  
1.  เพ่ือศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในปัจจุบันของพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร   
2.  เพ่ือศึกษาลักษณะการปฏิบัติตามกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

จังหวัดสมุทรสาคร 
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองมีผลต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร  
4.  เพ่ือแสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่

สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร 
 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 วิธีได้แก่   
1. ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลทุติย
ภูมิ  

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากตัวแทนประชากรที่เลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 ท่าน จาก 6 กลุ่มประกอบด้วย ภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน นักวิชาการ ภาคเอกชนและประชาชน เป็นการสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับความเป็นพลเมืองในปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาคร การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม และลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลปฐมภูมิเพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติพรรณนา 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด จากประชากรโดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ ในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อําเภอเมือง
สมุทรสาคร 160 ตัวอย่าง อําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 120 ตัวอย่าง และอําเภอกระทุ่มแบบจํานวน 120 
ตัวอย่าง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)     
เพ่ือนําข้อมูลเชิงอรรถาธิบายเพ่ือพรรณนาเชิงคุณภาพ 2) แบบสัมภาษณ์(In-depth interview)เพ่ือสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form)และ  3) แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คําถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คําถามเก่ียวกับ
ความเป็นพลเมือง ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 5 คําถามปลายเปิด  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร โดยวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content) จากวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ สรุปประเด็นที่สําคัญ 
เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลวิจัยที่ได้  การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS สําหรับประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution)  ค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  โดยคํานวณเกณฑ์การแปล
ผลของค่าเฉลี่ยตามแบบของ Likert Scale และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ในวิธีการของ Pearson Correlation  และการใช้
สถิต (Paired Samples  t-test)  
 
กรอบแนวความคิดการทําวิจัย 

ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีตัวแปรที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้วิจัยได้มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร 
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สมมติฐานวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองสมมติฐาน ได้แก่ 1) ความเป็นพลเมืองส่งผลต่อการ

ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน และ2) กระบวนการมี
ส่วนร่วมส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้วิจัยได้ศึกษาตามบริบทของวัตถุประสงค์ โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม  ความเป็นพลเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเอกสารการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมี
ส่วนร่วมภาคพลเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุม 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว 

ขอบเขตด้านประชากร ผู้ วิจัยได้ศึกษาวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยปริมาณ            
โดยประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 30 ท่านประกอบด้วย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชน  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด จากประชากรในพ้ืนที่ 3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ภาคพลเมืองในปัจจุบันของพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.28)  และพบว่า
ปัจจุบันผู้นําชุมชนและตัวแทนชุมชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารและพลเมืองส่วนใหญ่คิดว่าหน้าที่การติดตาม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการ เมื่อพิจารณาร่วมกับความเป็นพลเมืองแล้วพบว่า พลเมืองส่วนใหญ่รู้สึกผูกพันและ
อยากให้สังคมตนเองดีขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.21) แต่ความเป็นเครือข่ายพลเมืองอยู่ในระดับกลาง 
( X  = 3.26) ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองน้ีหากมีการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
ลักษณะของการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.87) ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจให้การปฏิบัติตามกฎหมาย และความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สอดคล้องรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความเป็นพลเมืองมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครและการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองก่อให้เกิด
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รูปแบบการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดสมุทรสาคร  

1. สร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกับประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครโดยการปลูกฝังความรู้ 
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น  

166



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578 
 

2. สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง ผลักดันให้เครือข่ายมีส่วนร่วมและอํานาจในแท้จริง
เพ่ือการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

3. พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งกระบวนการ
มีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งควรมีการนําเทคโนโลยีที่นําสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้มีการสื่อสารได้อย่าง
ทั่วถึง ทันเวลา  และเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารสองทาง สร้างเครือข่ายในลักษณะแนวราบและกําหนด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้คําปรึกษาแนะนํา พัฒนาความสามารถของพลเมือง
ในความรู้เก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และกระบวนการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการมีส่วนร่วมในการดําเนินการและติดตามผล 
เสริมอํานาจ เสริมศักยภาพให้เครือข่ายพลเมืองให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง และมีการประสานกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในจังหวัดสมุทรสาครมีอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงแม้ว่าพลเมืองจะมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย แต่การเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเพราะ
ลักษณะการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทํางานในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ไม่มีโอกาสได้มา
มีส่วนร่วม  และพลเมืองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผู้นําชุมชน และยังคิดว่าการคิดตัดสินใจในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของผู้นํา สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจังหวัดที่เห็นพ้องกัน
ว่า ลักษณะการดํารงชีพทําให้การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในท้องที่น้อย และการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง และเห็น
ว่าการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร หรือเครื่องมือการสื่อสารจะทําให้เข้าถึงพลเมืองได้มากข้ึน และสามารถ  
ดึงพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น 

ลักษณะการปฏิบัติตามกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันที่พบคืออยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ยังคงพบอยู่และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ส่วนที่สําคัญคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน การสร้างความรักท้องถ่ิน และสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้แรงผลักดันของพลเมืองในท้องถิ่นชักนําให้
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้มากยิ่งขึ้น 

รูปแบบการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมควรมีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของ
สิ่งแวดล้อมล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในพ้ืนที่     
และสร้างการมีส่วนร่วมแบบเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกัน ระหว่างผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ความพลเมืองมีส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมภาค

พลเมืองมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคพลเมืองที่สําคัญคือ  
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1. การมีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารที่เป็นการสื่อสารสองทาง และการใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่
เข้าถึงพลเมืองในพ้ืนที่   

2. การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษาแนะนํา ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอให้อํานาจในการ
เสนอแนะ และนําผลที่ได้จากการเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนําไปเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการ
ตัดสินใจข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

3. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งเป็นการมอบอํานาจอีกระดับหนึ่งให้กับพลเมืองทําให้พลเมือง
ตระหนักได้ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน และพลเมืองทุกคนมีอํานาจในสิทธิและหน้าที่ใน
การตัดสินใจเพ่ือสังคม 

4. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการและติดตามประเมินผล เป็นการถ่ายโอนอํานาจบางส่วนให้กับ
พลเมือง ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับภาครัฐในการติดตามผล  
ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ และวางแผนสื่อสารไปยังพลเมืองอย่างทั่วถึง และพัฒนาเครือข่ายพลเมืองให้เข้มแข็ง เครือข่าย
บริหารได้ด้วยตนเองมากกว่าพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี ควรสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดกับผู้ประกอบการและพลเมืองในท้องถิ่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันโดยการประสาน
ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย การจัดกิจกรรมกลุ่มทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความสัมพันธ์กับพลเมืองในท้องถิ่นเป็นต้น 
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กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมตัิท่ีอํานวยความสะดวก 
แก่ผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับ 

การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
Elder’s Assistant Automation Business Strategy Process  

of Small and Medium Enterprises (SME) 
 for Change to Ageing Society in Thailand 

 
นพดล พันธ์ุพานิช1  

 
บทคัดย่อ 

 ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มประเทศกําลังพัฒนากําลังก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุแต่มีการวางแผนเพียงเล็กน้อยสําหรับสถานการณ์นี้เท่าน้ัน บทความวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้พบว่ากระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้เร่ิมต้น
จากค่านิยมร่วม ไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจและการนําไปปฎิบัติโดยใช้กลยุทธ์ H.I.C.G. ได้แก่ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการแบบนวัตกรรมระดับนานาชาติ การขยายธุรกิจโดยการเน้น
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการมีบรรษัทภิบาล และประเมินผลโดยใช้ผลงานด้านการตลาดและความ
ยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทความน้ี ผู้วิจัยหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่
มากก็น้อยสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิจัยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาเช่นประเทศไทย 
 
คําสําคัญ ระบบอัตโนมัติ, สังคมผู้สูงอายุ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

Abstract 
 In the Information Communication Technologies Era, Developing Countries are 
coming to Ageing Society, but they had a little plan for this situation. This Research 
Article focused on the elder’s assistant automation business strategy process of SMEs 
for change to in Thailand by the qualitative method. Researcher founded that 
business strategy process is starting with Shared Values, following by Business 
Strategy, Implementation by use H.I.C.G. strategic factors (Human Resource Strategy, 
International Innovation, Customer Centric and Good Governance and evaluating by 
Marketing Performance and Sustainable Competitive Advantage as a detail in this 

                                                 
1
 ดร. เทคนิคการแพทย์ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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article. Researcher hoped it has a valuation for SMEs, researchers, Business Incubators 
and graduate programs in Developing Countries as Thailand.  
 
Keywords  Automation, Ageing Society, Small and Medium Enterprises (SME) 
 
บทนํา 
  ในอดีตสังคมโลกวิตกกังวลกับปัญหาประชากรมนุษย์จะมีจํานวนมากจนเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา จึงมีการรณรงค์ต่างๆ เช่น นโยบายการมีบุตรคนเดียวในประเทศจีน การวางแผน
ครอบครัวและการคุมกําเนิดในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยน้ัน การรณรงค์
เหล่าน้ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่ง แต่ปัญหาที่ตามมาคือแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยหนุ่มสาว
และการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผุ้สูงอายุเน่ืองด้วยความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างย่ิง  
สถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าจากประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน มีกลุ่มผู้สูงอายุคือผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้น
ไป จํานวน 9.4 ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2568 คือมีกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดโดยจะมีผู้สูงอายุ
กว่า 14 ล้านคน โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียงต้องอาศัยผู้อ่ืนดูแล
กว่า 1 ล้านคนแล้ว และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ลําพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้นโดยจากการสํารวจ
ในปี พ.ศ.2550 พบว่ามีจํานวนร้อยละ 7.5 ของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
 ประเทศไทยจึงควรเริ่มจากการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ที่มีความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างย่ังยืนขึ้นมาโดยเริ่มจาก ความต้องการ (Demand) นําไปสร้างประสบการณ์ (Experiences) 
เกิดความรู้ (Knowledge) กระจายสู่เครือข่ายความรู้ (Networked Knowledge) พัฒนาขึ้นเป็นความรู้ที่
เกิดจากการขยายความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Expanded Knowledge) สู่การเล่นแบบผสมผสาน 
(Combinatorial Play) ผสมผสานจิตนาการและความไม่มีอคติอย่างลงตัว (Imagination/Extrapolation) 
จนได้สิ่งที่เหมาะสม (Optimization) และเกิดนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ (Breakthrough Innovation)     
ในที่สุด (Paveen, 2007) แล้วจึงนําแนวคิดนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ไปพัฒนาเพ่ืออกแบบการวิจัยตามคิด
นี้ต่อไป การจัดการการพัฒนางานวิจัยตามกลยุทธ์ของธุรกิจน้ันที่จริงแล้วบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หลายๆ
แห่งก็ได้ดําเนินการไปพอสมควรแล้ว เช่น บริษัทเครือกลุ่ม ซีพี เอสซีจี และต่างประเทศแต่ยังไม่ขยายสู่วง
กว้างเช่นในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาเช่นในประเทศไทยจะมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (นพดล, วิชิต, และสิทธิรักษ์ , 2555) ทําให้จํานวนและมูลค่า
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในประเทศไทยยังมีจํานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว และอัตราการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการวิจัยและพัฒนาน้ันมีเติบโตอย่าง
รวดเร็วมากซึ่งอาจจะสูงถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่อัตราการเติบโตเพียงแค่หลักเดียว 
(ร้อยละ 5 – 6) (Voigt & Moncada-Paternò-Castello, 2010) หากประเทศไทยสามารถพัฒนางานวิจัยใน
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ย่อมทําให้มูลค่าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในประเทศไทย
เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจนวัตกรรม  
 ธุรกิจนวัตกรรมในระดับโลกน้ีเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จที่สําคัญของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยการเพ่ิมจุดแข็งของความสามารถด้านนวัตกรรม ความได้เปรียบในการแข่งขัน และสมรรถนะ
ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ โดยอาศัยโอกาสในระดับโลกในการ
แสวงหานวัตกรรมของโลกในการเข้าใจและพัฒนากระบวนการจัดการธุรกิจภายในองค์การ และการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโอกาสในระดับโลกน้ี (Buse, et al, 2010, & Seo, ed al, 
2011) ผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมนั่นคือผู้พัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (University Spin-Offs) ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีบทบาทสําคัญกว่าผู้เริ่มพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน
แบบอื่นๆ จากงานวิจัยของเปโดรและเฟอแรน ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2553 พบว่า กองทุนร่วมทุนต่างๆจะมี
ความช่ืนชอบต่อกลุ่มผู้พัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจาก
ผู้ประกอบการกลุ่มน้ีมีทักษะทางด้านการจัดการที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนฐานให้การทําธุรกิจของ
พวกเขามีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แนวทางดังกล่าวเหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เน่ืองจากหากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จะต้องลงทุนเองทั้งหมดแล้วย่อมไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ อีกทั้งแม้มีทุนทรัพย์ในการจัดต้ังแผนกวิจัยและ
พัฒนาของตนเอง แต่จากผลการวิจัยของจอร์สและคณะที่ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2553 แสดงให้เห็นว่าผลงาน
ด้านนวัตกรรมของหน่วยวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับตัวช้ีวัดของผลงานทางด้านการเงิน 
ดังน้ันทางเลือกทางกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึง
ควรจะเลือกแนวทางของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือการจ้างภายนอกทําการวิจัยที่ตรงกับโอกาสในระดับ
โลก (Albors-Garrigos, et al, 2010) แต่ที่สําคัญกว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้แก่การกําหนด
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งเปรียบได้กับจิตใจและสมองขององค์การซึ่งจะไปออกคําสั่งให้
มือสร้างสรรค์งานต่างๆออกมาก็คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั่นเอง ดังน้ันมือจะทํางานไม่ได้หากไม่มี
จิตใจและสมองจึงจะขอกล่าวถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ก่อนและการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอันดับต่อไป 
 
การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วม 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการเชิงกลยุทธ์มีความสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจนวัตกรรมที่จะต้องมีแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจน สิ่งที่จะทําให้กลยุทธ์มี
แนวทางที่เหมาะที่ควรได้ก็จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมที่เหมาะสมก่อน  วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
นั้นมีงานวิจัยหลายงานได้ให้ความหมายไว้ตัวอย่างเช่น Calisir และคณะ ปี คศ.2013 ที่ได้ทําการวิจัย
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model) จากบริษัทใน
ประเทศตุรกี จํานวน 150 บริษัท พบว่า วิสัยทัศน์ร่วมเป็นสิ่งสําคัญของบริษัทเพ่ือที่จะรับประกันว่า
บริษัทจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการตัดสินใจการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ถูกทิศทาง ส่วนในงาน
ของ Chu และคณะ ปี ค.ศ.2012 ได้ให้นิยามไว่ว่าวิสัยทัศน์ร่วมคือระดับความเหมือนของค่านิยมร่วม
และความเช่ือต่างๆของต้ังแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปและเป็นแบบจําลองทางความคิดร่วมกันที่ใช้เป็นตัวช้ีวัด
ระดับในอนาคตของทีม   หรือหมายถึงความสามารถที่รวบรวมเป้าหมายของแต่ละกลุ่มและแรง
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บันดาลใจของสมาชิกในองค์การ (Torugsa, et al, 2013) ซึ่งงานวิจัยของ Torugsa นี้ได้ใช้การวิเคราะห์
แบบจําลองสมการโครงสร้างและได้กําหนดตัวช้ีวัดของวิสัยทัศน์ร่วม ไว้ 3 ตัว ตามแบบสอบถามน้ีคือ 
เป้าหมายต่างๆของบริษัทเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปของทุกๆคนที่ทํางานที่นี่ พนักงานทุนๆคนที่ทํางานกับ
บริษัทได้รับทราบแนวทางในการทํางานและเป้าหมายของบริษัท และพนักงานทุนๆคนที่ทํางานกับบริษัทมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในมุมของตนว่าจะดําเนินงานอย่างไรให้ราบรื่น 

การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมน้ันจะต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วย (Borland & Lindgreen, 2013) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย (Liedtka, 
2008) ซึ่งผู้มีอํานาจน้ันจะต้องคํานึงถึงความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ของจริยธรรมทางธุรกิจด้วย 
วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ร่วมคือเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจของสมาชิกในองค์การและระดมกําลังใน
การทํางานร่วมกันเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในอนาคตตามที่ปรารถนาและระบุไว้ในวิสัยทัศน์ร่วม 
(Srinivasan, 2014) ซึ่งมีอยู่ 5 กระบวนการด้วยกัน ได้แก่ การบอกกล่าว (Telling) การขายความคิด (Selling) 
การทดสอบแนวความคิด (Testing) การปรึกษา (Consuting) และการร่วมกันสร้างสรรค์ (Co-Creating) 

ส่วน Calisir และคณะ ปี คศ.2013 ได้สรุปตัวช้ีวัดของวิสัยทัศน์ร่วมไว้ดังน้ีคือ การมีแนวคิดที่ดี
เก่ียวกับว่าเราคือใคร และตําแหน่งไหนที่เราจะมุ่งไปแบบกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) การมีมติร่วมกันของ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจในทุกระดับ ทุกหน้าที่ และทุกแผนก พนักงานท้ังหมดมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่
เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจน้ี พนักงานมีมุมมองว่าเป็นหุ้นส่วนที่จะผสานพลังไปตามแนวทางของกลุ่มธุรกิจ   
และผู้นําระดับสูงมีความเช่ือในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจ 

จะเห็นได้ว่าตัวช้ีวัดของ Calisir มีความครอบคลุมตัวช้ีวัดจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้
ทั้งหมดผู้วิจัยจึงจะใช้ตัวช้ีวัดกลุ่มนี้ในการประเมินการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การต่อไป 

 
การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม 
 เมื่อกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมได้แล้วก็จะต้อง
กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเริ่มจากบริษัทจะบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ได้อย่างไร โดยท่ีกลยุทธ์
ทางธุรกิจจะต้องเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้มากขึ้น และลดความเสียเปรียบในการแข่งขันให้
น้อยลง (Alsudiri, et al, 2013) โดยงานวิจัยของ Alsudiri นี้ได้นําเสนอตัวช้ีวัดสําหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจไว้ 5 
ปัจจัย ได้แก่ การขยายส่วนแบ่งของลูกค้า (Expand Customer Raach Segment) ประสบการณ์ลูกค้า 
(Customer Experience) เวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด (Time to Market) ต้นทุน (Cost) และคุณภาพ
ในการบริการ (Quality of the Services) 

เหตุที่ผู้วิจัยมิได้กําหนดตัวแปรน้ีว่าการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีก็เนื่องมาจากผลการวิจัยเกือบ
ทั้งหมดในปัจจุบันสรุปว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันที่จะประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้
ขององค์การกับสิ่งแวดล้อมในขณะน้ันๆ (Grazzini, 2013) ดังน้ันการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีในขณะท่ี
วางแผนแต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมมีความผันผวนมากๆ การกําหนดกล
ยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมเสียแล้วสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่เหมาะสมในปัจุบันมี 4 แนวทาง (Grazzini, 2013) คือ แนวการออกแบบ (Design lens) คือการ
กําหนดตําแหน่งทางธุรกิจโดยใช้กระบวนการเชิงเหตุผลที่เหมาะสมกับผลงานทางเศรษฐกิจ (Economic 
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Performance) แนวประสบการณ์ (Experience lens) คือการพัฒนากลยุทธ์โดยใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล
ของผู้บริหารและประสบการณ์ขององค์การ แนวความคิด (Ideas lens) คือการกําหนดกลยุทธ์ตามลําดับ
ความคิดและนวัตกรรมที่หลากหลายทั้งที่อยู่ภายในหรือรอบๆองค์การ และแนวมุ่งมั่น (Discourse lens) 
คือการใช้การสื่อสารและแนวคิดที่แสดงอัตลักษณ์ (Identity)  โดยใช้อิทธิพล อํานาจ และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย  

นอกจากนั้นกลยุทธ์ในการผลิตหรือบริการเชิงอุตสาหกรรม (Manufacturing Strategy) ก็มี
ความสําคัญต่อกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างย่ิง ผู้ประกอบการจะต้องค้นหาแบบจําลอง
ในการผลิตหรือบริการที่เหมาะสมโดยการศึกษาแบบจําลองที่เป็นไปได้และเลือกแบบท่ีเหมาะสมกับสภาวะ
ภายในและภายนอกของวิสาหกิจและทดลองการผลิตหรือบริการนําร่องก่อนที่จะเริ่มการปฏิบัติจริง 
(Lo f̈ving,  et al, 2014)  
 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย 
 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย เป็นการนําการปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยใช้หลัก 7 เอสของ
แมคคินซีย์มาทําการวิจัยและสังเคราะห์จนได้ปัจจัยที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรม
ในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่เป็นโอกาสและประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในธุรกิจเทคโนโลยีช้ันสูงของประเทศกําลังพัฒนาเช่นในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
สําคัญ 4 ปัจจัยด้วยกันได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Management, H) 
การจัดการแบบนวัตกรรมระดับนานาชาติ (International Innovative Management, I) การขยายธุรกิจ
โดยการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Business Expansion, C) และการมีบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance, G) หรือจดจําง่ายๆว่า H.I.C.G. (ไฮซีจี) (นพดล, 2555) 
 
ผลงานด้านการตลาด 

จากงานวิจัยของเมอร์เรสและคณะตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการ
โครงสร้าง พบว่าความสามารถทางด้านนวัตกรรมของบริษัทส่งผลดีต่อผลงานด้านลูกค้า โดยได้กําหนด
ตัวช้ีวัดของผลงานด้านลูกค้าว่าประกอบด้วย ความพอใจของลูกค้า ความจงรักภักดีของลูกค้า มูลค่าเพ่ิมที่
ให้กับกลุ่มลูกค้าของตนเอง การพัฒนาการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของตน การลดลงของคําตําหนิจากลูกค้า การ
พัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาของกลุ่มลูกค้า และการคงอยู่ของกลุ่มลูกค้าที่ทรงคุณค่าโดยส่วนใหญ่ 

ซึ่งสอดคล้องกับบทความของมอร์แกนที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2553 เช่นเดียวกันว่ามีตัวช้ีวัดได้แก่ 
ยอดขาย ความพึงพอใจ ความคงอยู่ของกลุ่มลูกค้า(ความจงรักภักดี) และส่วนแบ่งทางการตลาด แต่เรียกตัว
แปรตัวน้ีว่าผลงานด้านการตลาด (Gao, 2010, Morgan, 2012) เช่นเดียวกับการวิจัยของแฟรจและคณะท่ี
ตีพิมพ์เมื่อปี 2554ที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างและใช้โปรแกรม 
EQS 6.1 เช่นเดียวกัน วัดผลงานด้านการตลาดด้วยตัวช้ีวัดคือ ช่ือเสียงของบริษัท การจับคู่ระหว่างการเสนอ
โดยบริษัทและความคาดหวังของตลาด ความสําเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าและบริษัท ความพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้า 
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 ในการวิจัยของแฟรจและคณะปี พ.ศ.2554 ได้ระบุตัวช้ีวัดของผลงานด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่การ
เติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ผลทางเศรษฐกิจของ
บริษัท และกําไรก่อนหักภาษี 

เช่นเดียวกับงานวิจัยของอารีรัตน์และคณะในพ.ศ.2555 ได้ออกแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใช้
การวิเคราะห์  Confirmatory Factor Analysis (CFA) และ Multiple Regression โดยแบ่งการวัดออกเป็น    
2 แบบ คือ แบบรูปธรรมและนามธรรม แบบรูปธรรมได้แก่ผลงานทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนจาการลงทุน 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กระแสเงินสด ส่วนแบ่งทางการตลาด และกําไร (Areerat, et al, 2012, 
Homburg, et al, 2012)  ส่วนแบบนามธรรมขึ้นอยู่กับการประเมินการรับรู้ของตนเองสําหรับผู้จัดการ ลูกค้า 
และผู้ถือหุ้น ซึ่งนิยมใช้แบบจิตวิทยา เช่น ความจงรักภักดี ความพึงพอใจ และคํามั่นสัญญา ซึ่งคล้ายกับ
ตัวช้ีวัดของผลงานด้านการตลาดในการวิจัยน้ี ส่วนในรายงานการวิจัยของเมอร์เรสและคณะท่ีตีพิมพ์ในปี 
2553 ได้ระบุตัวช้ีวัดของผลงานด้านธุรกิจได้แก่ การเติบโตของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด 
และการเติบโตของกําไร  

ใกล้เคียงกับงานวิจัยของไมเคิลและออควูที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ.2556 ที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
วิเคราะห์แบบ Regression สรุปว่าสามารถวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยเรียกตัวแปรตัว
นี้ว่าผลงานด้านการตลาดซึ่งตัวช้ีวัดใกล้เคียงกับผลงานด้านธุรกิจในการวิจัยนี้ (Mieres, et al, 2012, 
Michael & Ogwo, 2013, Zhou, et al, 2012, Yuan, et al, 2014) ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิจัย
ผลงานด้านการตลาดโดยได้นําเสนอตัวช้ีวัดไว้ 5 ด้านได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านภาพลักษณ์และตราผลิตภัณฑ์ 
ด้านตลาด ด้านผลทางการเงินที่คาดหวัง และด้านประสิทธิผล (Sorina-Diana, 2013)  
 
ความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถให้คําจํากัดความได้อย่างน้อย 2 ด้าน (Heywood, &  
Kenley, 2008)  คือ ด้านตําแหน่งทางการตลาด สามารถให้คําจํากัดความของความได้เปรียบในการ
แข่งขันหมายถึงความสามารถในการสร้างผลงานที่เหนือกว่าองค์การอ่ืนๆที่ส่งมอบคุณค่าสู่ตลาด
เหมือนกัน และด้านการเติบโตอย่างย่ังยืน ระบุว่าความได้เปรียบในการแข่งขันคืออัตราการเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์การเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

นอกจากน้ันได้สรุปปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน การลอกเลียนแบบความสามารถ และความเร็ว
ของรอบธุรกิจส่วนงานวิจัยของชางและหวังในปีพ.ศ.2556 ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา
โดยใช้ 2แนวทาง คือ การยึดแนวของสมมติฐาน และการพัฒนาบทพรรณนากรณีศึกษา (Complex 
Series of Dots) โดยได้กําหนดตัวช้ีวัดของความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้ ความแข็งแกร่งของตรา
สินค้า การตอบสนองด้านผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน เครือข่ายการตลาดระดับโลก เครือข่ายการบริการ
ระดับโลก และ The GIANT way ซึ่งประกอบด้วย การบริหารธุรกิจแบบผสมผสานระหว่างระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก  (Globalocalization) การค้นหาแรงบันดาลใจ (Inspiring Adventure) การ
ลงมือทํา (Action) การสํารวจ (Navigator) และทางแก้ไขของทั้งระบบ (Total Cycling Solution) 
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นอกจากการทบทวนวรรณกรรมของตัวแปรแต่ละตัวแล้วก็ได้มีการทบทวนวรรณกรรมใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ดังต่อไปนี้ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับผลงานด้านการตลาด  

ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์จากผลการวิจัยต่างๆแล้วว่าวิสัยทัศน์ร่วมมีผลสําคัญต่อนวัตกรรมและ
ผลงาน (Performance) ของบริษัทต่างๆ (Calisir, et al, 2013) แต่ก็มิได้หมายความว่าการมี
วิสัยทัศน์ร่วมที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวจะทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ เพราะจะต้องมีการ
วางแผนที่เหมาะสม ความมุ่งมั่น การลงมือปฏิบัติ และปัจจัยอ่ืนๆอีกมากจึงจะทําให้บริษัทบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ร่วมน้ันได้ ตัวอย่างเช่นผลจากการวิจัยพบว่า  วิสัยทัศน์ร่วมส่งผลต่อผลงานด้านการส่งออก
โดยผ่านกลยุทธ์การตลาดส่งออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Leonidou,  Katsikeas, Fotiadis, & 
Christodoulides, 2013) และการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทมหาชน
ส่งผลให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ประสบความสําเร็จและมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเกิดผลงาน
ด้านการตลาด (Mihaela, & Tudor, 2013) จะเห็นได้ว่าทั้งสองงานวิจัยได้ผลที่สอดคล้องกันคือ 
วิสัยทัศน์ร่วมจะต้องส่งผลผ่านตัวกลางคือกระบวนการเชิงกลยุทธ์แล้วทําให้เกิดเกิดผลงานด้าน
การตลาด นอกจกาน้ันมีอีกผลการวิจัยสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งอย่ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์การซ่ึงประกอบด้วยการรวมอํานาจและความ
เป็นทางการท้ังสองด้านส่งผลผ่านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทําให้มีผลงานด้านการตลาดและผลงาน
ทางการเงินในอันดับต่อมา (Hoonsopon, & Ruenrom, 2012) 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ถึงแม้จะเห็นได้ชัดว่าวิสัยทัศน์ร่วมส่งผลต่อผลงานด้านการตลาดดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว และ
ผลงานด้านการตลาดก็ส่งผลต่อความย่ังยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันดังที่ได้กล่าวต่อไป แต่
ปัจจุบันก็ยังไม่พบรายงานการวิจัยที่ระบุว่า วิสัยทัศน์ร่วมน้ันส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความ
ได้เปรียบในการแข่งขันโดยตรง ในประเด็นน้ีจึงเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้วิจัยจะทําการวิจัยเพ่ือสรุปสมมติฐาน
นี้ต่อไป 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม 

การกําหนดวิสัยทัศน์ที่ดีนั้นจะส่งผลบวกต่อการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจได้เหมาะสมโดยการช้ี
แนวทางของแผนกลยุทธ์ จากงานวิจัยของ Kruger และ Mama ในปี พ.ศ.2554 โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกแบบก่ึงมีโครงสร้างการสัมภาษณ์ โดยสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่จะต้อง
พัฒนาขึ้นเป็นอันดับแรกและนํามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจหรือแบบจําลองธุรกิจที่เหมาะสม
โดยจะต้องพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆประกอบด้วย โดยกลยุทธ์
ธุรกิจหรือแบบจําลองธุรกิจที่เหมาะสมจะต้องคํานึงถึงความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมกับผลงานด้านการตลาด  
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า กลยุทธ์การตลาดส่งออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีต่อผลงาน
ด้านการส่งออก (Leonidou,  Katsikeas, Fotiadis, & Christodoulides, 2013) และการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ของบริษัทมหาชนที่ประสบความสําเร็จจะทําให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความสําเร็จ
ของผลงานด้านการตลาด (Mihaela, & Tudor, 2013) นอกจากน้ันจากผลการวิจัยยังพบอีกว่าการกําหนด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมเช่น กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุนโดนรวม (Overall Cost Leadership Strategy) และกลยุทธ์
สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) นั้นส่งผลบวกต่อผลงานช่ัวคราวโดยเฉพาะผลงานด้าน
การตลาด (Banker, Mashruwala, & Tripathy, 2014) 
 
ความสัมพันธร์ะหว่างการกําหนดกลยุทธธ์ุรกิจที่เหมาะสมกับความยัง่ยืนของความได้เปรียบใน
การแข่งขนั 

Ren และคณะได้ตีพิมพ์งานวิจัยของพวกเขาในปี พ.ศ. 2553 ได้นําเสนอแบบจําลองที่จะทําให้
องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน (Sustainable Competitive Advantage) โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2463 - 2553 สรุปได้ว่า กระบวนการต่อเน่ืองจากความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) จากผลิตภัณฑ์ตัวแรกแล้วพัฒนานวัตกรรมทางการตลาด (Marketing 
Innovation) ของผลิตภัณฑ์ตัวแรกน้ี ต่อจากน้ันก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ตัวที่สอง
และนวัตกรรมทางการตลาดของตัวที่สอง พัฒนากระบวนการเช่นน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน (Adams, et al, 2012) นั่นหมายความว่า ความย่ังยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันเกิด
จากการสั่งสมความสําเร็จของการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเหมาะสมน่ันเอง นอกจากนั้นสําหรับความย่ังยืน
ของแบบจําลองธุรกิจที่เหมาะสมจะต้องคํานึงถึงด้านจริยธรรมสําหรับการพัฒนาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Karns, 
2011) และความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Liboni & Cezarino, 2014) แต่ถ้าพิจารณา
ถึงผลงานที่ยั่งยืนแล้วกลยุทธ์สร้างความแตกต่างน้ันจะมีผลมากกว่ากลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุนโดนรวม แต่ก็มี
ความเสี่ยงในเชิงระบบและผลงานท่ีไม่แน่นนอนมากกว่า (Banker, Mashruwala, & Tripathy, 2014) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย 

นอกจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมแล้วองค์การนั้นจะต้องนําแผนน้ันไป
ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและอุตสาหะ องค์การน้ันจึงจะประสบความสําเร็จ  ในทางปฏิบัติเมื่อองค์การ
สามารถกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เหมาะสมจะทําให้ทราบถึงความต้องการสําหรับการพัฒนา
ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การ ในการวิจัยของ Kistruck และคณะในปีพ.ศ.
2556 ที่ใช้วิธี Quasi-Experimental Field-Study ผสมผสานกับวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้
พบว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจมักจะถูกจํากัดจากต้นทุนของผู้แทนจําหน่าย (Agency Cost) ด้วยการบวก
กําไรเพ่ิมที่สูงของผู้แทนจําหน่ายในท้องถ่ินทําให้แบบจําลองทางธุรกิจที่วางไว้ไม่ประสบความสําเร็จ 
และบางคร้ังเกิดจากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่มากหรือน้อยเกินไป (Arrfelt & 
Wiseman, 2013)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติจะต้องเดินทางสายกลาง คือปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และไม่มากหรือน้อยจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดความสําเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจน้ันต่อไปได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย และผลงานด้านการตลาด  
 ตามที่ได้กล่าวถึงเร่ืองการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย ไปบ้างแล้วน้ัน จะเห็นได้ว่าแม้จะมี
วิสัยทัศน์ที่ ดีหรือจะวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ เหมาะสมแต่หากไม่นํามาปฏิบัติก็จะไม่สามารถประสบ
ความสําเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ได้เลย การปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเป็นตัวแปรที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษา โดยจากผลการวิจัยอ่ืนๆพบว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลจะส่งผลบวกต่อผลงาน
ด้านการตลาด และผลงานด้านการเงิน (Morgan, Katsikeas, & Vorhies, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Sarkeesa, Hulland, และ Prescott (2010) ที่สรุปได้ว่า การปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นตัว
แปรที่อยู่กลางระหว่างความสัมพันธ์ของกลยุทธ์บริษัทที่มีความสามารถหลายด้านและผลงานของบริษัท  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานด้านการตลาดกับความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ปัจจุบันผลงานด้านการตลาดน้ันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความสําคัญต่อบริษัทเป็นอย่างย่ิง 
งานวิจัยบางงานได้ใช้ความพึงพอใจของลูกค้า และความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นตัวช้ีวัดของผลงานด้าน
การตลาด (Mousa, & Zoubi, 2010)  และเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อผลงานด้านธุรกิจขององค์การ      
จากงานวิจัยของเมอร์เรสและคณะในปี 2010 พบว่าผลงานด้านลูกค้า(การตลาด) ส่งผลบวกต่อผลงานและ
ความย่ังยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของระบบอัตโนมัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจนวัตกรรมของระบบ
อัตโนมัติสําหรับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ขอบเขตของการวิจัย   

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ
จากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ จํานวน 5 ท่าน และกลุ่มนักวิจัย จํานวน 5 ท่าน ในสมาคมนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบ
กึ่งโครงสร้าง และการวิเคราะห์แบบภาพรวม (Thematic Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย      

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ จํานวน 5 ท่าน และตัวแทนกลุ่มนักวิจัย 
จํานวน 5 ท่าน ในสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์แบบภาพรวม จึงสรุปได้ว่า การ
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กําหนดวิสัยทัศน์ส่งผลบวกต่อผลงานด้านการตลาด การกําหนดวิสัยทัศน์ส่งผลบวกต่อความย่ังยืนของความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การกําหนดวิสัยทัศน์ส่งผลบวกต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม การ
กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมส่งผลบวกต่อผลงานด้านการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
เหมาะสมส่งผลบวกต่อความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม
ส่งผลบวกต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ส่งผลบวกต่อผลงานด้านการตลาด การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ส่งผลบวกต่อความย่ังยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน และสุดท้ายก็คือผลงานด้านการตลาด
ส่งผลบวกต่อความย่ังยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยข้างต้น
จึงสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้สงูอายุของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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การอภิปรายผล 
 การจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยน้ันต้องการความเตรียมพร้อมทั้งนโยบายของ
ภาครัฐการวิจัยและพัฒนาของภาคการวิจัยและการศึกษา และการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน 
มิฉะน้ันจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายในความไม่พร้อมที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุดังประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
กําลังประสบอยู่ ปัญหาหน่ึงที่สําคัญคือความไม่แข็งแรงของผู้สูงอายุที่จะต้องอาศัยบุตรหลานในการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานต่างๆอีกทั้งครอบครัวของตนเองที่ต้องดูแลจึงทําให้บุตร
หลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เต็มที่ ระบบอัตโนมัติต่างๆจึงเป็นทางเลือกในการช่วยอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุและบุตรหลาน แต่ระบบอัตโนมัติที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีราคาสูงอีกทั้ง
คุณสมบัติบางประการไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย การวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศจึงเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าใดนักในประเทศไทย
ปัญหาสําคัญอันเน่ืองมาจากมีกระบวนการทางกลยุทธ์ธุรกิจที่ไม่เหมาะสมนักกับภาวะตลาดใน
ประเทศไทยและการส่งออกเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์จากประเทศที่พัฒนาแล้ว บทความน้ีจึงนําเสนอ
กระบวนการทางกลยุทธ์ธุรกิจที่สําคัญที่ผู้ประกอบการจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้คือ  การกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วม การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ปัจจัย 
 การวิจัยน้ันมีองค์การที่สําคัญที่เกี่ยวข้องคือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้จะมี
กระแสความคิดว่าการศึกษาระดับสูงไม่สําคัญอีกต่อไปแต่นั่นมิใช่ข้อเท็จจริง เน่ืองมาจากคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่จะก่อให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่คือ นิสิต และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ดังน้ันจึง
ควรมีการบูรณาการ   
  
ข้อจํากัดของการวิจัย 

1) เนื่องจากอุตสาหกรรมทางธุรกิจของระบบอัตโนมัติสําหรับอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นการวิจัยแนวโน้มในอนาคตซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นจริงอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

2) การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยในประเทศไทยเท่าน้ันจึงมีข้อจํากัดในการนําไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
หรือประเทศอ่ืนๆซึ่งมีสภาวะหรือปัจจัยภายในและภายนอกใกล้เคียงกับประเทศไทยเท่าน้ัน 
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การศึกษาเก่ียวกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
ถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการสินเชื่อเชา่ซ้ือจากสถาบันการเงินตา่งๆ 

A Study on Logistic Entrepreneurs in Thailand: Decision Making Factors 
in Selecting Hire Purchase from Financial Institutions 

 
นภาวรรณ จันทร์เดือน1  ธนชัย กุลบุบผา2 เมธี สุขสาร3  พิชิตพล สิทธิโพธ์ิ4 

 
บทคัดย่อ 

จุดประสงค์ของงานวิจัยฉบับน้ีเ พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก              

ที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยใช้ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อจากสถาบัน

การเงินต่างๆ การศึกษาในคร้ังน้ีได้ประมวลคําอธิบายความหมายของคําว่า “โลจิสติกส์”               

ในหลากหลายธุรกิจเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงของคําว่า “โลจิสติกส์” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน อีกทั้งอธิบายธุรกิจสินเช่ือของสถาบันการเงิน การจัดประเภท การวิเคราะห์ และบริหาร

สินเช่ือธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อของผู้ประกอบการ โดยใช้

กรณีศึกษาของธนาคารในประเทศไทย 

 

คําสําคัญ: โลจิสติกส์, สินเช่ือเช่าซื้อ, ปัจจัยในการตัดสินใจ, สถาบันการเงิน 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study and analyze internal and external decision 

making factors of the Logistic operators in Thailand in considering hire purchase loan from 

financial institutions.  This study describes the meaning of "logistics" in various business 

contexts to better understand the term widely used at present.  It also explains the loan 

business of financial institutions, classification, analysis and management of logistics 

business loans, which directly affects the selection of hire purchase loans of the clients, 

using a case study of banks in Thailand. 

 
Keywords : Logistics, hire purchase, decision making factors, and financial institutions 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยใช้ในการตัดสินใจเลือกสถาบัน

การเงินด้านสินเช่ือเช่าซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยประกอบด้วยปัจจัยภายใน และภายนอกดังน้ี 
 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

 การบริการ 

 อัตราดอกเบ้ีย  

 โปรโมช่ันส่งเสริมการขาย 

 ภาพลักษณ์สถาบันการเงิน 

 สถานที่  

 ความสะดวกในการชําระหน้ี 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
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2. เป็นข้อมูลให้กับสถาบันการเงินต่าง ที่อยู่ในระหว่างศึกษาธุรกรรมด้านสินเช่ือเช่าซื้อ เพื่อ
นํามาพิจารณาในการประกอบธุรกรรมด้านสินเช่ือเช่าซื้อขนส่ง 

3. นําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจกําหนดนโยบายพิจารณาเพ่ิมช่องทางให้กับ
ผู้ประกอบการ 
 
รู้จักโลจิสติกส ์

คําว่าโลจิสติกส์นั้นเป็นศัพท์คําในภาษาอังกฤษซึ่งไม่มีคําเฉพาะในภาษาไทย จึงทําให้ในหลายครั้ง
ยากที่จะแสดงให้คนทั่วไปมองเห็นภาพว่าโลจิสติกส์คืออะไรและมีความเก่ียวข้องกับงานใดบ้าง ทั้งที่คําน้ีถูก
ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้ยินกันอย่างบ่อยครั้ง บทความนี้จึงจะนําเสนอ คํานิยาม คําจํากัดความ รวมทั้ง
บทบาทต่างๆของการจัดการโลจิสติกส์ให้รับทราบ รวมท้ังบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารในด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ 

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นคําที่มาจากภาษากรีกแปลว่า “ศิลปะในการคํานวณ” มีการกล่าวถึงการ
ส่งกําลังบํารุงทางทหาร และการประสบชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสงคราม  โดยอาศัยความเข้มแข็งหรือ
ความอ่อนแอของสมรรถนะในเชิงโลจิสติกส์  
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ในปี ค.ศ.1970 นักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจชาวเยอรมัน ศ.ดร.รูดอล์ฟ ลาจช์ จากมหาวิทยาลัย Stuttgart 
ได้แนะนําทฤษฎีที่ช่ือว่า“Betriebswirtschaftliche Logistik” ซึ่งอธิบายความหมายของโลจิส-ติกส์แตกต่าง
ออกไปจากเดิมดังน้ี โลจิสติกส์คือการจัดการแบบบูรณาการของการไหลของสินค้าและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(Nyenwa, J., World Bank Training, 2005) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

โบเวอร์ซอกซ์ และคณะ (2002) วิเคราะห์ว่าทฤษฎีโลจิสติกส์นั้นเกิดขึ้นมาเพ่ือการ
เคลื่อนย้ายและจัดวางสินค้าคงคลัง ให้ได้ประสิทธิภาพในเร่ืองเวลา สถานที่ และได้ผลประโยชน์สูงสุด
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายตํ่าสุด อีกทั้งอธิบายขอบเขตทั้ง 5 ของงานโลจิสติกส์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังใน
แผนภาพด้านล่าง  

 

ภาพท่ี 1 ขอบเขตหลักทั้ง 5 ของโลจิสติกส ์

 
ขอบเขตหลักทัง้ 5 ของโลจิสติกส์ข้างต้นมีความหมายดังน้ี 

1. Order processing หรือการประมวลผลคําสั่งซื้อ 
การประมวลผลคําสั่งซื้อหรือ Order processing นั้นสามารถบ่งช้ีถึงความต้องการของลูกค้า และเป็น
ขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า นับต้ังแต่การรับคําสั่งซื้อ การขนส่งสินค้า การออก
ใบแจ้งรายการสินค้า และการเรียกเก็บเงิน ดังนั้นในขั้นตอนเหล่าน้ีความลื่นไหลของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญเป็นอย่างมาก 
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2. Inventory หรือ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบหลักของการจัดการ Inventory นั้น คือการสต็อก
สินค้าหรือวัตถุดิบเพ่ือสามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกเวลาที่ต้องการทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ระบายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บด้วย 

3. Transportation หรือ การขนส่งการขนส่งครอบคลุมถึงการส่ง ลําเลียง และจัดเก็บวัตถุดิบและ
สินค้า เน่ืองจากการขนส่งเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งรายจ่ายจํานวนมาก หลายบริษัทจึงมีนโยบายทางด้านการขนส่งที่
ต่างกันไป อาทิเช่นการลงทุนในการขนส่งเอง การทําสัญญาจ้างผู้ประกอบการขนส่งรายย่อย และการว่าจ้าง
เป็นคร้ังคราว  ทั้งน้ีก็เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความแม่นยําในการขนส่ง 

4. Warehousing, Materials handling, Packaging หรือ คลังสินค้า การส่งมอบวัตถุดิบ การบรรจุ
ภัณฑ์การจัดการคลังสินค้า การส่งมอบวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนสําคัญซึ่งแฝงอยู่ในทุกๆฟังก์ชันของ
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ในบางกรณีการบริหารงานด้าน Warehousing, Materials handling, 
Packaging อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้มาก 

5. Facility network หรือโครงข่ายสิ่งอํานวยความสะดวก 
การจะทําให้การจัดการด้านโลจิสติกส์ประสพผลสําเร็จสูงสุด ต้องอาศัยอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ดี อีกทั้งการวางโครงข่ายในการจัดการที่เป็นขั้นตอน  Facility network คือการวางแผนการใช้สิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ได้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ 

ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2004) ได้แปลคํานิยามจาก แลมเบอร์ต (2004) ที่ใช้สื่อ
ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล ซึ่งอ้างอิงจาก The Council of Logistics Management 
(CLM) ไว้ว่า 

โลจิสติกส์คือ “กระบวนการในการวางแผน ดําเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ สินค้าสําเร็จรูป และสารสนเทศที่เก่ียวข้อง         
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค”  

แฮริสัน และ ฟาน โฮเอค (2011) สรุปไว้ว่า โลจิสติกส์เกียวข้องกับการจัดการของสิ่งสําคัญสองสิ่ง
คือ  1. การไหลของวัตถุ และ 2. การไหลของข้อมูล ซึ่งในรายละเอียดของการไหลนั้นสามารถอาจเป็นไปใน
ทิศทางเดียว เช่นการไหลของวัตถุดิบจากผู้จัดจําหน่าย ไปยังผู้ผลิตและต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าและ
ร้านค้า หรือเป็นไปในแบบสองทางเช่นการไหลของข้อมูลทางด้านอุปสงค์จากผู้ใช้สินค้ากลับมาถึงผู้จัด
จําหน่ายและผู้ผลิต และในขณะเดียวกันผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายก็ส่งผ่านข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภค 

คริสโตเฟอร์(2016) กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นกระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อการ
เคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ช้ินส่วน และการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการไหลของข้อมูล โดยองค์กร 
และช่องทางการตลาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด โดยแสดงให้เห็นถึงความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในทางธุรกิจ เมื่อองค์กรสามารถจัดการให้เกิด “Twin peaks of excellence”     
หรือความสูงสุดในทั้งด้านการเป็นผู้นําทางด้านค่าใช้จ่าย (cost leadership) และ ด้านการให้บริการ  
(service leadership) 

นอกจากน้ันแล้วความหมายของโลจิสติกส์ในเชิงธุรกิจยังมีผู้ให้คํานิยามที่เข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่าง
เช่น Logistix Partners Oy, Helsinki, Fl ผู้ให้คํานิยามไว้ว่าโลจิสติกส์ คือ“โครงสร้างของการวางแผนทาง
ธุรกิจ สําหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การบริการการไหลของข้อมูล และเงินทุน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มี
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ความซับซ้อน การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการควบคุม ให้ตรงกับความต้องการในสภาวะแวดล้อมทาง
ธุรกิจปัจจุบัน”ดังน้ันความหมายของคําว่า “โลจิสติกส์” โดยรวมจึงกล่าวได้ว่าครอบคลุมถึง การวางแผน
จัดการทรัพยากร วัตถุดิบ ข้อมูล การสื่อสาร การขนถ่าย เคลื่อนย้าย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารสินเชื่อในธุรกิจโลจิสติกส ์

เมื่อเข้าใจความหมายของคําว่า “โลจิสติกส์” แล้ว ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง “สินเช่ือโลจิสติกส์”
และการวิเคราะห์สินเช่ืออย่างละเอียดสินเช่ือโลจิสติกส์นั้นทางแผนกธุรกิจสินเช่ือขนส่งของธนาคารใน
ประเทศไทยได้กําหนดนิยามไว้ว่า คือ สินเช่ือที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนวงเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิ
สติกส์ โดยวัตถุประสงค์ของการขอวงเงินสนับสนุนน้ันเพ่ือ ขยาย จัดต้ัง หรือปรับปรุงกิจการโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
สินเชื่อเงินกู้ประเภท 
ระยะสั้น และระยะยาว 

คือสินเชื่อเงินกู้ท่ีมีการผ่อนชําระเป็นระยะเวลาซ่ึง  สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น จะหมายถึงเงินกู้ที่
มีระยะเวลาการกู้เงินและการชําระคืนน้อยกว่า 1 ปี ยกตัวอย่างเช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี 

หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า O/D (Overdraft) และตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า P/N 

(Promissory Note) เงินกู้ระยะกลางจะมีระยะเวลาการกู้ต้ังแต่ 1-3 ปี หรืออาจเป็น 1-5 ปี 
ส่วนเงินกู้ระยะยาวจะประมาณต้ังแต่ 5 ปีหรือต้ังแต่ 7 ปีขึ้นไป  

สินเชื่อเช่าซ้ือในธุรกิจ 
โลจิสติกส์ 

คือสินเชื่อท่ีให้บริการทางการเงินท่ีเกิดจากการให้เช่าซ้ือรถบรรทุก ประเภทต่างๆ ท่ีใช้

ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์ โดยที่ผู้ซ้ืออาจมีเงินดาวน์บางส่วนให้แก่ผู้ขาย  ส่วนท่ีเหลือทํา

เรื่องกู้ ผ่านสถาบันการเงิน  โดยผ่อนชําระเป็นงวดพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงิน จนกว่า

จะผ่อนครบ ระหว่างนี้กรรมสิทธ์ิ จะเป็นของสถาบันการเงิน โดย ผู้ซ้ือทําสัญญาเช่าซ้ือจาก

สถาบันการเงิน โดยหลังจากผ่อนงวดสุดท้ายแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะตกเป็นของผู้ซ้ือ 

สินเชื่อลิสซ่ิงในธุรกิจ 
โลจิสติกส์ 

คือการให้วงเงินสนับสนุนในการเช่า รถยนต์ อุปกรณ์การขนส่ง  การคมนาคม โดย  ผู้ให้เช่า 

(Lessor)  ด้วยการเป็นตัวกลางจัดหาสินค้าหรือทรัพย์สินตามท่ีผู้เช่า (Lessee)  ต้องการโดยท่ี

ผู้ให้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น  ในขณะที่ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ใช้ทรัพย์สินนั้นๆ และจ่าย

ค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน เม่ือสิ้นสุดสัญญา กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินจะเปลี่ยนไปเป็นของ

ผู้เช่าหรือไม่ก็ได้ การให้เช่า แบบลิสซ่ิงส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภททุนและเป็น

สังหาริมทรัพย์  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ทรัพย์สินนั้นมากกว่าความเป็นเจ้ าของใน

ทรัพย์สิน ลักษณะการดําเนินธุรกิจลิสซ่ิงจึงเปรียบเหมือนการ ให้กู้ยืมในรูปทรัพย์สินของ

สถาบันการเงินท่ีสนับสนุนแก่ลูกค้า  (ผู้เช่า)  เพื่อได้มาซ่ึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ  สําหรับใช้ในการดําเนินงาน  การให้เช่าทรัพย์สินนั้น ถ้าเช่าในระยะยาวเรียกวา  Financial 

Lease ถา้เช่าในระยะสั้นเรียกว่า Operating Lease 
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หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหส์ินเชื่อ 
โดยปกติแล้วธนาคารหรือสถาบันการเงินมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์การให้สินเช่ือซึ่งเรียกกันว่า 

หลัก 5’C ได้แก่ 
 1. อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER) 
 2. ความสามารถในการชําระหน้ี (CAPACITY) 
 3. เงินทุน (CAPITAL) 
 4. หลักประกัน (COLLATERALS) 
 5. สถานการณ์ (CONDITION) 

อ้างอิง: Somdej Chetuphon (2016) 
 
1. อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER) 
อุปนิสัยของลูกค้าเป็นปัจจัยสําคัญข้อแรกของการพิจารณาตัวผู้กู้ว่าเป็นคนอย่างไร มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเพียงใดมีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจที่ประกอบการขนาดไหน มีประวัติที่ไม่ดี
ทางด้านการเงินหรือไม่หากเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารก็จะดูได้จาก ผลการติดต่อกับทางธนาคารที่ผ่าน
มาว่าปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงที่มีไว้กับธนาคารดีหรือไม่ หรืออาจสืบจากวงการธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็น SUPPLIERS หรือ CUSTOMER ของลูกค้าในตลาดว่าเป็นอย่างไร พึงระลึกว่าถ้าคนไม่ดีแล้ว    
ให้โครงการดีแค่ไหนก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้  

 
2. ความสามารถในการชําระหน้ี (CAPACITY) 
เป็นหัวใจสําคัญในการพิจารณาสินเช่ือ เจ้าหน้าที่สินเช่ือต้องศึกษาถึงธุรกิจของลูกค้าว่ามี

ความสามารถในการชําระหน้ีคืนให้กับธนาคารเพียงใด โดยส่วนใหญ่แล้วควรเป็นรายได้ที่ธุรกิจน้ัน
สามารถจะทํากําไรเพ่ือนํามาชําระหน้ีคืนได้หากวิเคราะห์แล้วพบว่า โครงการน้ันๆ ไม่สามารถทํากําไร
ได้เพียงพอกับการชําระหน้ี  ก็ไม่ควรพิจารณาให้สินเช่ือไป รายได้ที่จะนํามาชําระหน้ีควรเป็นรายได้
สุทธิจากการดําเนินธุรกิจหลังจากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว และควรเป็นรายได้ประที่แน่นอนมากกว่าเป็น
รายได้ช่ัวคร้ังช่ัวคราว เช่น รายได้จากค่านายหน้าเก่ียวกับเรื่องน้ี  เจ้าหน้าที่สินเช่ือควรจะต้องติดตาม
ผลด้วยว่ามีการชําระหน้ีคืนตามกําหนดหรือไม่ เพราะมักจะเกิดเหตุการณ์ดังนี้ขึ้นเสมอๆ คือเมื่อลูกค้า
มีรายได้แล้วแทนที่จะนํามาชําระหน้ี กลับนําไปใช้ในทางอ่ืน เช่น นําไปใช้ในการขยายกิจการโดยนํา
เงินทุนหมุนเวียนไปใช้ดําเนินการ ฉะน้ัน การกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืน จึงเป็นส่วนสําคัญในการ
ปล่อยสินเช่ือด้วย 

 
3. เงินทุน (CAPITAL) 
โดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงินจะให้สินเช่ือแก่ธุรกิจใดก็ตามต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้กู้ได้นําเงินทุน

ส่วนตัวมาลงทุนด้วยเท่าไร เพราะยิ่งผู้กู้นําเงินทุนส่วนตัวมาลงมากเท่าใดความเสี่ยงของธนาคารก็น้อยลง
เท่าน้ัน เพราะการที่ผู้กู้นําเงินทุนสว่นตัวมาลงมากก็จาํเป็นอยู่เอง ที่จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจจน
สุดความสามารถ ฉะนั้น สัดส่วนระหว่างเงินทันกับหนี้ (D/E RATIO) จะต้องมาพิจารณาด้วย ทั้งน้ีก็ต้อง
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ขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละประเภทว่าควรจะมี D/E RATIO เท่าไร  เช่น ธุรกิจที่มีผลกําไรตํ่า ก็ควรต้องมีเงินลงทุน
สูง เช่น ธุรกิจ APARTNENT ให้เช่า  ซึ่งมีรายรับไม่มากนักเมื่อเทียบกับเงินลงทุน ผู้กู้คงต้องใช้เงินลงทุนของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่มองอีกด้านหน่ึง ก็คือรายได้ของธุรกิจที่เป็นข้อกําหนดความสามารถในการขอสินเช่ือได้
เป็นจํานวนเท่าไร แต่ในทางธุรกิจแล้วการที่ธุรกิจประสบผลสําเร็จได้นั้น จะต้องมีเงินทุนเพียงพอในการ
ดําเนินงาน ดังนั้น เมื่อไม่สามารถขอสินเช่ือได้ตามท่ีกําหนดผู้กู้ควรเพ่ิมทุนเพียงพอ และธนาคารก็ไม่ควรที่จะ
ให้กู้ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่เพียงพอกับการประกอบธุรกิจมิฉะน้ันจะเป็นผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย 

 
4. หลักประกัน (COLLATERALS) 
ในการวิเคราะห์สินเช่ือ  ถึงแม้ว่าจําเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหัวใจสําคัญ

แล้ว สิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือ  หลักประกัน  เพราะธุรกิจจะดีเพียงใดก็ตามอาจถูกสภาวะแวดล้อมหรือ
เหตุอันไม่คาดหมาย ทําให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับก็คือ
หลักประกัน  ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาว่าควรมีหลักประกันมากน้อยเพียงไร โดยพิจารณาจากความ
เสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงน้อยหลักประกันก็น้อย ถ้ามีความเสี่ยงมากหลักประกันก็ควรมากเช่นกัน 

แม้ว่าหลักประกันจะสําคัญมีอยู่บ่อยคร้ังที่ธนาคารจะให้สินเช่ือชนิดที่ไม่มีหลักประกัน 
(CLEAN BASIS) เน่ืองจากเห็นว่า ลูกค้ามีฐานะทางการเงินดี มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ติดต่อ
กับธนาคารมาเป็นเวลานาน และบางคร้ังก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเช่ือที่ขอด้วยว่ามีความเสี่ยง
เพียงใดอาจจะเสี่ยงน้อย เข่น การขอออก L/G (ยื่นซอง) โดยไม่เอางาน การขายลดงวดงาน ซึ่งผู้กู้ได้
ส่งมอบงานแล้ว ขอรับเงินเท่าน้ัน หรือการเปิด L/C สั่งซื้อเครื่องจักร ธนาคารอาจเรียกหลักประกัน
แค่บางส่วน เพราะจะได้เคร่ืองจักรมาเป็นหลักประกันอีกส่วนหน่ึง 

 
5. สถานการณ์ (CONDITION) 
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากภาวะ

เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศปัญหาทางด้านนโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความผันผวนของตลาดการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่สินเช่ือควร
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ  เหล่าน้ีและคาดหมายสถานการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอยู่เสมอ       
หมั่นศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด  ก็จะสามารถปล่อยสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที วิธีลดความเสี่ยงอีกประการหน่ึงคือ ไม่ควรปล่อยสินเช่ือให้แก่ธุรกิจใดธุรกิจ
หน่ึงมากจนเกินไป ควรกระจายไปในธุรกิจหลายๆประเภท 

 
กระบวนการบริหารสินเชื่อ 
สถาบันการเงินต่างๆ ต้องมีระบบการบริหารสินเชือที่ดี เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของ

เงินกองทุนและรายได้ ซึ่งการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว การให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจึงต้อง
บริหารสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น ดังต่อไปนี้ตามภาพ 
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ภาพท่ี 2 แผนผังกระบวนการให้สินเช่ือ   
(ที่มา ธนาคารแสตนดาร์ด ชารเตอร์) 

 
การกําหนดค่าเช่าแบบเช่าซ้ือ 
ลักษณะการคดิค่างวดต่อเดือน 
ค่างวดต่อเดือน = (เงินต้น+ ดอกเบ้ีย) /ระยะเวลาผ่อน 

ลักษณะการคิดอัตราดอกเบ้ีย flat rate 

อัตราดอกเบ้ียแบบ flat rate = เงินต้น x อัตราดอกเบ้ีย flat rate x ระยะเวลาผ่อน 

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าซื้อ  : เมื่อผ่อนชําระครบตรงตามกําหนดในสัญญา ผู้ให้

เช่าซื้อจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ ผู้เช่าซื้อ โดยอัตโนมัต 

ประโยชน์ของการทําเช่าซ้ือ 
1. ไม่ต้องลงทุนเงินมาซื้อสินทรัพย์ 

2. เป็นแหล่งเงินกู้ที่สามารถให้วงเงินกู้สูงถึงร้อยละ 70-80 ของมูลค่าทรัพย์สิน 
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3. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดที่มีอยู่ได้เน่ืองจากมีกําหนดจํานวน

ที่ต้องชําระไว้ล่วงหน้าแล้ว 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ 

เจตนา แจ้งสุวรรณ(2010) ได้สรุปไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือสิ่งที่ผู้บริโภคกระทําเพ่ือการซื้อ
สินค้าและบริการ โดยมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นความรู้สึกให้มีการตอบสนองโดยการซื้อสิ่งเร้า
เหล่าน้ีรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถนํามาซึ่งการตัดสินใจหรือชักจูงให้เกิดการซื้อขึ้นได้ 
 

สิ่งเร้า (Stimulus) หรือ ปัจจัยในการจูงใจให้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อน้ันแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มคือ  

1.  ปัจจัยภายใน ซึ่งหมายถึงความเข้าใจของลูกค้าที่มีต่อข้อมูลที่สถาบันการเงินนําเสนอผ่าน
ทางการบริการ อัตราดอกเบ้ีย และโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย 

2. ปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึง ภาพลักษณ์สถาบันการเงิน สถานที่ และความสะดวกในการ
ชําระหน้ี 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

จากการสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารเกียรตินาคิน ผลของการสํารวจ
แสดงให้เห็นถึงลําดับความสําคัญของสิ่งเร้า หรือปัจจัยในการจูงใจให้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ ที่
แตกต่างจากพฤติกรรมการตัดสินใจในการใช้บริการด้านเงินฝาก ที่หลายสถาบันการเงินได้
ทําการศึกษามาก่อนหน้าน้ีแล้ว 
 
ปัจจัยภายใน 
จากการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณาจากปัจจัยภายใน จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบ้ียและ
โปรโมช่ัน เป็นสิ่งที่สําคัญในการตัดสินใจของลูกค้าส่วนใหญ่ ซึ่งความสําคัญของอัตราดอกเบ้ียได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนท่ี 9.5 จากคะแนนเต็ม 10 และโปรโมช่ันได้ค่าเฉล่ียคะแนนที่ 8.5 คะแนน ตามลําดับ 
ดังแสดงในแผนภาพ 3 
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ภาพท่ี 3 ความสําคัญของปัจจัยภายใน 
 
 
ปัจจัยภายนอก  
จากการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณาจากปัจจัยภายนอก จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์
สถาบันการเงินได้ค่าเฉลี่ยคะแนน 10 จาก คะแนนเต็ม 10 ซึ่งมคีวามหมายว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นพ้อง
ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีสุ่ด ในการตัดสินใจของลูกค้าส่วนใหญ ่ดังแสดงในแผนภาพ 4  
 

 
 

ภาพท่ี 4 ความสําคัญของปัจจัยภายนอก 
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เมื่อถามถึงความสําคัญของปัจจัยภายในและภายนอกทั้งสองปัจจัยรวมกัน กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่า ทั้งสองปัจจัยมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  อีกทั้งต่างยังส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ
ใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อได้ง่ายขึ้น   

สรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านเง่ือนไขของการให้บริการสินเช่ือมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่า
ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน ทั้งน้ีทั้งน้ันปัจจัยอ่ืนๆ เช่นสถานะทางการเงิน และความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกค้าในแต่ละบุคคล อาจจะส่งผลให้การประเมิณค่าความสําคัญในการสํารวจครั้งน้ี 
มีผลต่างออกไปได้เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาปัจจัยที่ผู้ประกอบการโลจิสติสก์ใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกสถาบันการเงินด้าน
สินเช่ือมีข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. การคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการทําการสุ่ม
จํานวน 360 ตัวอย่าง แต่เน่ืองจากข้อจํากัดด้านระยะเวลา ดังนี้ผู้วิจัยจึงใช้จํานวนสุ่มตามตัวอย่าง
จํานวน 200 ตัวอย่าง แทนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคํานวณซึ่งอาจส่งผลให้การคํานวณค่าสถิติคาด
เคลื่อนได้ 

2. การศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินด้าน
สินเช่ือเช่าซื้อโลจิสติกส์ จําแนกตามสถานที่และประเภทของธุรกิจที่ทําการขนส่ง 
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ปญหาหลักนิตธิรรมเพื่อการปฏริูปกระบวนการยตุิธรรม 
The Problems of the Rule of Law for Justice Reformation 

 
นิติ ผดุงชัย0

1 

 
บทคัดยอ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) กําหนดการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมใหเปนไปตามหลักนิติธรรม บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาปญหาของหลักนิติธรรม         
(The Rule of Law) เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามแผนพัฒนาฉบับน้ี ในดานแนวคิดของหลักนิติ
ธรรม ปจจัย (Factors) หรือกลไกของหลักนิติธรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับปจจัยของหลักนิติธรรมที่
เสนอแนะโดย World Justice Project (WJP.) จํานวน 9 ปจจัย ไดแก การจํากัดอํานาจของรัฐบาล การปราศจาก
การทุจริตคอรัปช่ัน ความโปรงใสของรัฐบาล สิทธิขั้นพ้ืนฐาน การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย การใช
กฎหมายลําดับรอง กระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการ 
พรอมดวยตัวช้ีวัด และศึกษาการตีความกฎหมาย พบวาประเทศไทยยังไมไดศึกษาวิจัยดานการสรางปจจัยการ
ใชหลักนิติธรรมและตัวช้ี วัดตาง  ๆอยางชัดเจน การใชหลักนิติธรรมจึงไมมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาการมีสวน
รวมของประชาชน เกิดจากประชาชนไมรูจักปจจัยการมีสวนรวมในการใชกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 จึงเสนอแนะวา ควรศึกษาวิจัยเพ่ือสรางปจจัยการใชหลักนิติธรรมพรอมดวยตัวช้ีวัดอยางชัดเจน
สอดคลองกับสถานการณของประเทศไทย ในดานการตีความกฎหมายควรใชตัวบทกับเจตนารมณของกฎหมาย
พิจารณาพรอมกัน เพ่ือใหการใชหลักนิติรรมเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามแผนน้ีมีประสิทธ์ิภาพ
   

  

คําสําคัญ :  ปจจัยหลักนิติธรรม, การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 
Abstract 
 The Twelfth National Economic and Social Development Plan said about 
the rule of law for justice reformation. This article purposes to study the problems of 
the rule of law in Thailand for justice reformation of this plan on the concepts and 
the factors or the mechanism of the rule of law of Thailand by comparison  with the 
nine factors and its indexes of the rule of law presented by The World Justice 
Project. Those are the factors of the constrains on government powers, absence of 
corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory 
enforcement, civil and criminal justice, informal justice. Including to study the legal 
interpretation. It found that we have never studied and researched the factors of the 

1 รองศาสตราจารย  ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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rule of law with its indexes in Thailand. The  rule of law in Thailand have been not effective. 
Such as, we have the problems of public participation ,  because the people have never 
known the factors of The Official Information Act, B.E.2540. This article suggested that the 
factors of the rule of law and its indexes should be studied and researched clearly for the 
suitable situation of Thailand and the legal interpretation should consider the letter or the 
spirit of law together for justice reformation of this plan effectively. 

 

Keywords: Factors of the rule of law, Justice reformation 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ซึ่งเปนแผนพัฒนาฉบับเริ่มตน 
การปฏิรูปตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไทยแลนด 4.0 โดยกําหนดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวา         
“การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมตาม
หลักนิติธรรม” ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคการศึกษาวา การใชหลักนิติธรรม (The Rule of Law)      
เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามแผนพัฒนาฉบับน้ีควรศึกษาวิจัยดานใด โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
กับปจจัยของหลักนิติธรรม (Factors) ขององคกร World Justice Project (WJP.) ซึ่งเผยแพรเมื่อ ค.ศ.2015 
(www.worldjusticeproject.org) 

หลักนิติธรรม หรือ หลักนิติรัฐ (legal States) ในภาษาเยอรมัน เรียกวา Rechtsstaat สวนในภาษา
ฝรั่งเศส เรียกวา  Etaat de driot  หมายถึง “หลักการปกครองโดยกฎหมาย” เราไดศึกษาหลักน้ีสืบทอดกัน
มาเปนเวลายาวนาน นับต้ังแต สมัยกรีก จนถึงปจจุบัน โดยปรัชญาเมธี ผูย่ิงใหญของโลก คือ Aristotle    
(384 – 332 B.C.) “บิดาแหงรัฐศาสตร”ไดสอนวา บทบาทของกฎหมายตองมีควบคูอยูกับสังคม (ปรีดี เกษม
ทรัพย. 2552 : 113 )  ตามภาษิตกฎหมายที่วา“ที่ใดมีสังคม ที่น่ันมีกฎหมาย” (Ubi societed, ibi jus) 
นอกจากน้ี การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง ตองปกครองโดยใชหลักนิติธรรมอยางสมบูรณแบบ 
ดังที่ อดังที่ รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดกลาวไวใน หนังสือความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับศาล
ปกครองวา “เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา หลักนิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม เปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจขององคกรตางๆ ของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ดังน้ัน 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 จึงไดประกาศไวในคําปรารภวา “เพ่ือปองกันมิใหมนุษย
จําตองกอการจลาจลขึ้นในฐานะที่เปนวีถีทางสุดทายในการตอตานทรราชและกดขี่ขมเหง จําเปนอยางย่ิงที่
จะตองปองกันสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยหลักนิติธรรม” นอกจากน้ัน “หลักนิติรัฐ” หรือ “หลักนิติธรรม” ยังมี
ความสัมพันธกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางใกลชิด ถึงขนาดมีการกลาวกันวา การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะมีขึ้นและดํารงอยูตลอดไปไมไดโดยปราศจากหลักนิติรัฐ และเฉพาะแตรัฐที่
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเทาน้ันจึงควรคาแกการเรียกวา “นิติรัฐ” (วรพจน วิศรุตพิชญ. 2544 : 
1) ผูเขียนจึงใครนําเสนอแนวการวิเคราะห  ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1.  แนวคิดของหลักนิติธรรม 
          2. ปจจัยหรือกลไกของหลักนิติธรรม 
          3.  การตีความกฎหมาย 
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1. แนวคิดของหลักนิติธรรม ผูเขียนใครขอปูพ้ืนฐาน แนวคิดของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
จากคําสอนของปรมาจารยของไทยสองทาน ที่อธิบายแนวคิดของหลักนิติธรรม โดยทั้งสองทานใชคําวา “นิติรัฐ 
(Legal State)” ซึ่งหมายถึงรัฐที่นําเอาแนวคิดของหลักนิติธรรมหรือการนําเอากฎหมายมาใชเปนเครื่องมือใน
การปกครองของรัฐทานแรกคือ ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายไววา “รัฐตามรัฐธรรมนูญสมัยใหม
ยอมเปนนิติรัฐ คือเปนรัฐที่ยอมตนอยูใตบังคับแหงกฎหมาย ซึ่งรัฐเปนผูตราขึ้นเอง ความคิดเรื่องนิติรัฐเปน
ความคิดของประชาชนที่ฝกใฝในลัทธิปจเจกนิยม (Individualism) และรัฐธรรมนูญของรัฐที่เปนนิติรัฐน้ี 
จะตองมีบทบัญญัติในประการที่สําคัญถึงเสรีของราษฎร เชน เสรีภาพในรางกาย ในทรัพยสิน ในการทําสัญญา 
และในการประกอบอาชีพ ในฐานะน้ีรัฐจึงมีสภาพ เปนคนรับใชของสังคม โดยถูกควบคุมอยางเครงครัด จะได
เห็นวาการที่รัฐจะเคารพตอเสรีภาพตางๆของราษฎรไดมีวิธีอยูวิธีเดียว คือยอมตนอยูใตบังคับแหงกฎหมาย
โดยเครงครัดเทาน้ัน และตราบใดที่กฎหมายยังใชอยู กฎหมายน้ันก็ผูกมัดรัฐอยูเสมอ และโดยการที่มี
บทบัญญัติใหราษฎรเปนองคกร (Organ) ของรัฐ ในการบัญญัติกฎหมายโดยตรงหรือโดยใหเลือกต้ัง
ผูแทนราษฎรมาออกกฎหมายแทนตน  การที่รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรใด ก็ดวยความยินยอม
ของราษฎรใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพเอง ฉะน้ันกรณีที่รัฐเปนนิติรัฐ จึงเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎร ความคิดเรื่องนิติรัฐยอมเกิดขึ้นโดยราษฎรตอสูกับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย          
โดยราษฎรไดเริ่มเรียกรองเสรีภาพขึ้นกอน จะเห็นไดวา ในระยะเริ่มแรกน้ีราษฎรไมไดเรียกรองที่จะขอใหตนมี
อํานาจในรัฐแตประการใด เพียงแตขอใหตนมีเสรีภาพเทาน้ัน คือขอใหตนพนจากการที่รัฐจะใชอํานาจของรัฐ
ในทางที่ผิด และเพ่ือจะใหราษฎรไดมีเสรีภาพน้ีเอง จึงไดมีความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ ทั้งน้ีโดยถือเปน
หลักวา ความจริงราษฎรไดมีสิทธิและเสรีภาพอยูกอนแลว สิทธิและเสรีภาพของราษฎรวาโดยหลัก ยอมจะ
กวางขวางและไมมีขอบเขต ตรงกันขามกับอํานาจของรัฐ ซึ่งการที่รัฐจะมากล้ํากรายสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนยอมจะมีขอบเขต กลาวคือ เฉพาะเทาที่มีกฎหมายกําหนดใหทําไดเทาน้ัน ตามที่กลาวมาแลวจะเห็น
ไดวา การที่ประเทศใดประเทศหน่ึงจะเปนนิติรัฐ จะตองมีลักษณะ ดังน้ี 
       1. ในประเทศน้ันกฎหมายตองเหนือสิ่งใดทั้งหมด การกระทําตาง ๆ  ในทางปกครองเฉพาะ
อยางย่ิง การกระทําของตํารวจ จะตองเปนไปตามกฎหมายและชอบดวยกฎหมาย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรอยูที่กฎหมาย ถาพนักงานของรัฐเขามากล้ํากรายสิทธิและเสรีภาพของราษฎรโดยไมมีกฎหมายให
อํานาจ เจาพนักงานของรัฐยอมจะมีโทษตามกฎหมายอาญา 
       2.ประเทศที่เปนนิติรัฐขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของรัฐยอมใหกําหนดไวแนนอน เริ่มแต
การแบงแยกอํานาจออกเปนสามอํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ และมี
ขอบเขตจากการใชอํานาจทั้งสามน้ี ถัดจากน้ันอํานาจของรัฐหรือของเจาพนักงานของรัฐที่ลดหลั่นลงมาก็เปน
อํานาจที่วัดได คือเปนอํานาจที่มีขอบเขต และตองมีการควบคุมใหมีการใชอํานาจภายในขอบเขตเทาน้ัน เชน 
ในประเทศไทย บุคคลยอมทราบไดจากฎหมายวา เจาพนักงานตํารวจ นายอําเภอ มีอํานาจหนาที่เพียงใดจะใช
อํานาจแกราษฎรไดเพียงใด 
       3. ในประเทศที่จะเปนนิติรัฐ ผูพิพากษาตองมีอิสระในการในการพิพากษาคดี โดยจะตองมี
หลักประกันอันน้ีไวในรัฐธรรมนูญ และเพียงแตรัฐใดจะจัดใหมีผูพิพากษาที่เปนอิสระสําหรับการพิพากษาคดี
แพงและคดีอาญาเทาน้ัน ก็ยังหาเปนการเพียงพอไม เพราะในรัฐที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ก็มีศาลแพงและศาลอาญา ประกอบดวยผูพิพากษาที่เปนอิสระในการพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา 
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ความสําคญัอยูที่วาจะตองใหศาลสถิตยุติธรรมควบคุมฝายปกครอง กลาวคือใหศาลสถิตยุติธรรม วินิจฉัยการ
กระทําของเจาพนักงานไดวา เจาพนักไดกระทําผิดในทางอาญาตอราษฎรหรือกระทําละเมิดในทางแพง
หรือไม โดยนัยน้ีนิติรัฐจึงเปนรัฐยุติธรรม กลาวคือศาลยุติธรรมควบคุมการกระทําของเจาพนักงานในทาง
อรรถคดี ปญหามีอยูวา การที่รัฐบางรัฐที่จัดต้ังศาลปกครองขึ้น เพ่ือพิจารณาคดีทางทางปกครองขึ้น
โดยเฉพาะ รัฐเชนวาน้ันจะยังคงเปนนิติรัฐอยูอีกหรือไม  คําตอบขอน้ีก็คือแลวแตผูพิพากษาศาลปกครองจะ
เปนอิสระหรือไม ถาเปนอิสระรัฐน้ันก็เปนนิติรัฐ ทั้งน้ีเพราะความสําคัญอยูที่หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร ซึ่งจะมีไดตัวผูพิพากษาที่วินิจฉัยขอพิพาทเปนอิสระอยางแทจริง แตการที่จัดต้ังศาลโดยเฉพาะน้ี 
เชน ศาลการปกครอง ประกอบดวยผูพิพากษาที่รอบรูในวิชาปกครอง ประกอบดวยผูพิพากษาที่รอบรูใน
ปญหาทางสังคม ยอมจะอํานวยประโยชน เพราะที่ทําศาลที่จัดต้ังขึ้นไวโดยเฉพาะดังกลาว พิจารณาพิพากษา
คดีไดถูกตองย่ิงขึ้น และเมื่อผูพิพากษาในศาลดังกลาวเปนอิสระก็เปนหลักประกันอันพอเพียงสําหรับราษฎร 
(หยุด แสงอุทัย. 2538 : 123-126) 
        ทานที่สอง ไดแก ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล ไดอธิบายไวในหัวขอที่กลาวถึง “การจํากัด
ขอบเขตอํานาจของฝายปกครองและระบบนิติรัฐวา “ในประเทศที่เจริญแลว กิจกรรมของฝายปกครองยอม
อยูในบังคับของกฎหมายและการควบคุมของศาล ทั้งน้ีหมายความวา ฝายปกครองจะตองดําเนินการใน
ขอบเขตแหงกฎหมาย ฝายปกครองหามีอํานาจทําการใด ๆ ตามอําเภอใจไม ฝายปกครองจะตองเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ถาหากฝายปกครองฝาฝนกฎหมาย โดยกระทําการอันมิชอบดวยกฎหมาย เอกชนผูอยู
ไตปกครองก็มีสิทธิที่จะฟองรองตอศาลได เพ่ือสั่งเพิกถอนการปกครองอันขัดตอกฎหมายน้ันเสีย ระบบการ
ปกครองเชนน้ีเรียกกันวา ระบบ “นิติรัฐ” หรือ Legal State อันเปนระบบที่มีหลักการตรงขากับระบบ     
“รัฐตํารวจ” หรือ Police State ซึ่งเปนระบบการปกครองที่รัฐบาลใชตํารวจเปนเครื่องมือบีบบังคับทางการ
เมือง โดยไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันเปนแบบฉบับของการปกครองแบบเผด็จการ ระบบนิติ
รัฐน้ีเปนระบบที่ถือเสรีภาพเปนสําคัญ และมีความมุงหมายที่จะใชหลักประกันแกเอกชนผูอยูไตปกครองตอ
การกระทําของรัฐ โดยบังคับใหฝายปกครองดําเนินการใหเปนไปตามหลักกฎหมายที่กําหนดไว กลาวคือ
กฎหมายยอมกําหนดหลักการและจํากัดขอบเขตอํานาจในการดําเนินการของฝายปกครองไว”(ประยูร       
กาญจนดุล. 2538 : 45) 
        ทั้งสองทาน ไมไดใหนิยามคําวา “นิติธรรม” แตทานไดใหเน้ือหาสาระแนวคิดหลักนิติธรรมสรุปไดวา 
เปนการปกครองโดยถือกฎหมายเปนใหญ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอยูไตปกครอง ไมใชการปกครอง
โดยถือบุคคลเปนใหญที่จะใชอํานาจปกครองโดยพลการ  ปจจัยหรือกลไกสําคัญประกอบดวย การจัดทํา
กฎหมายไวลวงหนาเพ่ือบัญญัติอํานาจหนาที่ขององคกรและผูปกครองทั้งหลาย แลวใหองคกรและผูใช
อํานาจตามที่กฎหมายใหไวเทาน้ัน โดยจะตองจัดทํากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นกอน ในรัฐธรรมนูญจะตอง
กําหนดหลักการแบงแยกอํานาจและการถวงดุลอํานาจ (Separation of Powers and Balance of Powers) 
แบงเปนเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ ซึ่งมีอิสระตอกันและใชอํานาจถวงดุล     
ซึ่งกันและกัน และมีกลไกสุดทาย โดยกฎหมายกําหนดใหศาลมีอิสระในการควบคุมการใชอํานาจดังกลาว 
เพ่ือใหหลักนิติธรรม เปนไปตามเจตนารมณที่ผูรางกฎหมายที่ประสงคจะไมใหใชอํานาจโดยพลการของ
บุคคล ปจจุบัน คือศาลปกครอง ที่มีอํานาจหนาที่ในการเพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวย
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กฎหมาย ตามมาตรา 9 ประกอบ มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 
         ความหมายของหลักนิติธรรม ศาสตราจารย ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ อธิบาย สรุปไดวา ไมอาจใหคํา
นิยามได เพราะหลักนิติธรรมยังขึ้นอยูกับปจจัยทางดานแนวคิด ความคาดหวังและสถานการณทางสังคมเปน
สําคัญ แมวาจะมีความหมายทํานองเดียวกับหลักนิติรัฐ แตก็มีที่มาแตกตางกับหลักนิติรัฐในแงของที่มาและ
บริบท ของระบบกฎหมาย กลาวคือคําวาหลักนิติธรรม มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 
สวนคําวานิติรัฐ มาจากระบบกฎหมายประมวล (Civil Law) คําวา  The Rule of Law)น้ี  ศาสตราจารยสัญญา 
ธรรมศักด์ิ ทานเปนผูใหคําแปลวา “ นิติธรรม”  (บุญศรี มวีงศอุโฆษ. 2553 : 417) 
         คําวา หลักนิติธรรม  ปรากฏในตําราที่สอนในมหาวิทยาลัยตางๆ อางแหลงที่มาจาก Professor 
AlbertDicey (1835-1922) ชาวอังกฤษ ไดอธิบายไวในหบังสือ The Law of Constitutional.  (1885) วา แม
รัฐธรรมนูญ ของอังกฤษไมเปนลายลักษณอักษร แตก็ยังคงไวซึ่งหลักสําคัญ  2 ประการ คือ The Legal 
Sovereignty of Parliament. & The Rule of Supremacy of Law และ Dicey ไดสรุปความหมายของThe 
Rule of Lawวามีเน้ือหาสาระ 3 ประการ เพ่ือใหเราจะไดศึกษาขอมูลที่แทจริง ผูเขียน ไดนําตนฉบับมาเสนอ
ใน บทความดังน้ี (Beal & Andrew. 1995 : 158) 

1.  that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods 
except for a distinct breach of the law established in the ordinary legal manner before the 
ordinary courts of the land.  

2. .the equal subjections of all classes one law administered  by the ordinary 
courts. Every official, from the Prime Minister down to a constable or a collector of taxes, is 
under the same responsibility for every act done without  legal justification as any other 
citizen.   

3. the constitution result from judicial decisions which determine the rights of 
private persons in particular cases brought before the courts.    
              แนวคิดนักกฎหมายสหรัฐอเมริกา เห็นวา แนวคิดของ Dicey มีปญหาในการนํามาใชกับการ
ปกครองทองถิ่น เพราะทําใหการใชอํานาจในการกระทําทางปกครองเกิดทางตันได และมีผลกระทบตอผูอยู
ไตปกครอง อยางไรก็ดี นักวิชาการก็ไดวิเคราะหปญหาดังกลาวน้ีแลววาไมเปนปญหาดังกลาวแตประการใด 
เพราะฝายปกครองอาจการออกกฎหมายลําดับรองได เชนเดียวการประสบการณการใชกฎหมายของประเทศ
ไทยโดยใชวิธีการออกกฎหมายลาํดับรองเชนเดียวกัน นอกจากน้ันกฎหมายปกครองของไทยไทย ไดบัญญัติให
ฝายปกครองมีอํานาจใชดุลพินิจของฝายปกครองใหเหมาะสมกับสถานการณได 
              ประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดใชคําวา The Rule of Law แตใชคําวา “Due Process of Law” 
ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม อธิบายวา หมายถึง “โดยอาศัยกระบวนการแหงกฎหมาย” อันมีความหมาย
ในทํานองหลักนิติธรรม  หรือความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice) มาใชใหเปนประโยชนในการวาง
หลักใหม ๆ หรือทําลายหลักเดิมที่ศาลเห็นวาไมเปนธรรมและใชเปนกุญแจไขคําตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญ ถา
ศาลเห็นวาหลักการดีอยูแลว ศาลก็มักอางวากรณีน้ีไมใชเรื่องที่จะนําเอาหลัก Due Process of Law 
มาใช หรือไมก็อางวาศาลระงับยับย้ังเองไมกาวลวงไปพิจารณา (self- restrain)  แตถาศาลเห็นวา
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หลักการไมถูกตอง ศาลก็ยกหลัก Due Process of Law อันมีอยูในรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัย...(วิษณุ 
เครืองาม. 2530 : 127) สวน คําวา “Due Process of Law” มีเจตนารมณอยางไร ผูเขียนขอเสนอ
ใหศึกษาจากถอยคําในตนฉบับ ที่มีการแกไขรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 1791  คือ 
               “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous 
crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising 
in the land or naval forces or in the Militia, when actual service in time of War or 
public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put 
in  jeopardy of life  or limb, nor shall be compelled  in any criminal case to be a 
witness against himself, nor be deprived of live, liberty, or property, without due 
process of law ; nor shall private property be taken for public use, without just 
compensation”. (Thomas E. and Jerre S. 2003 : 85) และในเอกสารเดียวกันน้ีใชคําวา “Rule 
of Government not Rule of Men” ผูเขียนเห็นวาไมแตกตางกับ คําวา “Rule of Law not Rule 
of Men” ผูเขียนจึงวิเคราะห ตามประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกาวา เปนแนวคิดที่พยายามอธิบาย
วา สหรัฐอเมริกาไดประกาศอิสสระภาพและไดปลดแอกจากอังกฤษแลวเทาน้ัน เพราะหลักนิติธรรม
ปจจุบัน ไดยอมรับกันทั่วไปแลววา เปนหลักการปกครองโดยกฎหมายทั้งหมด 
 

2. ปจจัยของหลักนิติธรรม (Factors) ผูเขียนหมายถึงองคประกอบหรือกลไกของการนํา
หลักนิติธรรมมาใชเพ่ือใหการตราและใชกฎหมายใหสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณของหลักนิติธรรม     
        ปจจัยแรก ไดแก การจัดทํากฎหมายไวลวงหนาเพ่ือกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ และฝาย
ปกครองใหใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน โดยเริ่มจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
แบงแยกอํานาจและการถวงดุลอํานาจ (Separation of Powers and Balance of Powers) ที่จะตองใช
ควบคูกับหลักนิติธรรมเสมอ และจะตองบัญญัติหลักน้ีไวในรัฐธรรมนูญดวย กลไกของหลักนิติธรรมจึงจะ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอยูไตปกครองไดอยางสมบูรณครบถวน   
        ปจจัยที่สอง ไดแกการควบคุมการใชอํานาจขององคกรตาง ๆ และผูปกครองโดยองคกรตุลาการ 
กลาวคือ เมื่อไดมีการบัญญัติอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ และฝายปกครองตามกฎหมายไวแลว ตอง
กําหนดใหองคกรตุลาการตองเขามาควบคุมช้ีขาด เมื่อองคกรและฝายปกครองดังกลาว กระทําการไมชอบ
ดวยอํานาจหนาที่  อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจช้ีขาด การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ การบริหา
ราชการแผนดินของฝายรัฐบาล และการใชอํานาจของฝายตุลาการ สวน ศาลปกครอง มีอํานาจช้ีขาดการใช
อํานาจขององคกรและฝายปกครอง รวมทั้งศาลแพง ศาลอาญาและศาลชํานัญพิเศษตาง ๆ 
            ผูเขียน ใครขอนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบกับ ผลงานขององคกร The World Justice Project 
(WJP.) ซึ่งไดศึกษา The Rule of Law ที่เปนมาตรฐานยอมรับกันในระดับนานาประเทศ โดยเผยแพรเมื่อ 
ค.ศ.2015 น้ี จากการศึกษาขอมูล 102 ประเทศ และตัวอยาง 100,000 ครัวเรือนทั่วโลก พรอมกับไดนําเสนอ
ปจจัยตาง ๆ (Factors) ในการใชหลัก The Rule of Law ที่ทันสมัยที่สุด ผูเขียนเห็นวาเหมาะกับสถานการณ 
ที่เรากําลังจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เปนตนไป และ
เพ่ือที่จะใหไดรับสาระครบถวน จึงขอเสนอตนฉบับบางสวน  ซึ่งเอกสารน้ี อธิบายลักษณะของ The Rule of 
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Law วา เปนระบบที่ยึดถือหลักสากลสี่ประการ (a system in which the following four universal 
principles)  ประการแรก คือหลักวาดวย การจํากัดอํานาจของรัฐบาลและขาราชการ รวมทั้งกิจการของ
เอกชน ตองอยูภายไตกฎหมาย (The government and its officials and agents as well as individual 
and private entitles are accountable under the law)  ประการที่สอง วาดวยหลักกฎหมายตาง ๆ ตอง
ชัดเจน เปนการทั่วไป (publicized) แนนอน (Stable) ยุติธรรม (Just) และบังคับใชเหมาะสมกับสถานการณ 
สามารถคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน เปนไปตาม
กรอบของสิทธิมนุษยชน (There are clear, publicized, and just; are applied evenly; and protect 
fundamental rights, including the security of persons and property and curtain core human 
rights.) ประการที่สาม วาดวยหลักกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญวาง
กรอบไว และประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ (The process 
which the laws are enacted administered, and enforced is accessible.) ประการที่สี่ วาดวยหลกัการ
อํานวยความยุติธรรมตองทันเหตุการณจากผูมีประสบการณโดยตรง  มีจริยธรรม (ethical) มีความเปนอิสระ
ที่จะอํานวยความยุติธรรมใหแกผูเสียหายอยางยุติธรรมและไดรับการเยียวยาที่เพียงพอแกเหตุแหงความ
เสียหายที่ไดรับ ซึ่งหลักการตาง ๆ ดังกลาวจะสงผลสะทอนในทางสรางสรรคชุมชนน้ันดวย (The justice is 
delivered timely by competent, ethical, and independent representative and 
neutrals who are of sufficient numbers, have adequate resources, and reflect the 
makeup of the communities they serve.) 
         องคกร WJP. เสนอแนะวา หลักสี่ประการดังกลาวน้ี จะสัมฤทธ์ิผลตามความมุงหมายและ
เจตนารมณไดจะตองดําเนินการตาม ปจจัย (Factors) ตาง ๆ อีก 9 ปจจัย พรอมดวยตัวช้ีวัด 
(Indexs) ผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 

1. ปจจัยวาดวยการจํากัดอํานาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers) 
มาตรการตาง ๆ ที่ตองอยูภายไตกฎหมาย ไดแก หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ หรือโดยรัฐบาล 
และขาราชการตางๆ รวมทั้งหนวยงานอ่ืน ๆ จะตองไดรับการตรวจสอบการใชอํานาจจากองคกร
ภาคเอกชน เชนความเปนอิสระของสื่อมวลชน ปจจัยน้ีมีตัวช้ีวัด 7 ประการ ดังน้ี 
  (1) มีการออกกฎหมายชัดเจน 
  (2) ใหอํานาจศาลตรวจสอบได 
  (3) ประชาชนไดรับทราบขอมูลจากหนวยตาง ๆ อยางเปนอิสระ 
  (4) มีการตรวจสอบการใชอํานาจของขาราชการของรัฐบาลดวย 
  (5) รัฐบาลอยูในการดูแลควบคุม ขององคกรเอกชน องคกรสื่อ และชุมชน ทั้งน้ีใหถือวาเปน 
บทบาทที่สําคัญในการควบคุมการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาล 
   (6) การตรวจสอบรัฐบาล สามารถทําไดหลายทาง เพ่ือไมใหมีการใชอํานาจโดยพลการหรือ
โดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ไมวาจะเปนการใชอํานาจ ดวยการออกกฎ หรือ
ดวยวาจาหรือทางกายภาพ ตองเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ และจะตองสรางความมั่นใจไดวา
ไมมีหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงอาจใชอํานาจโดยปราศจากการตรวจสอบดังกลาวได 

 (7) การเปลี่ยนแปลงอํานาจตาง ๆ จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจกฎหมายเทาน้ัน 
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         2 ปจจัยวาดวยการปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน (Absence of Corruption) การทุจริต
คอรัปช่ันของหนวยงานราชการของรัฐบาลมี สามรูปแบบ คือ การรับสินบน (bribery) การใชอํานาจ
โดยไมสมควรตอประโยชนสาธารณะหรือประโยชนเอกชน (improper influence by public or 
private interests) การจัดสรรกองทุนหรือทรัพยากรอ่ืนใดไมถูกตอง การทุจริตคอรัปช่ันทั้งสาม
รูปแบบน้ีจะตองถูกตรวจสอบควบคุมจากฝายบริหาร จากศาล  จากหนวยงานทหารและตํารวจ และ
จากฝายนิติบัญญัติ เพ่ือใหมีการวางกรอบควบคุมโดยรอบดานอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการฉอโกง
ทุก ๆ ดานที่อาจเกิดขึ้นได ปจจัยน้ีมีตัวช้ีวัด 4 ประการ ดังน้ี 

(1) ขาราชการฝาบริหารจะไมใชสถานที่ราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
(2) ขาราชการในฝายตุลาการจะไมใชสถานที่ราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
(3) ขาราชการฝายตํารวจและทหารจะไมใชสถานที่ราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
(4) ขาราชการในฝายนิติบัญญัติจะไมใชสถานที่ราชการเพ่ือประโยชนตน 3 ปจจัยวาดวย

ความโปรงใสของรัฐบาล (Open Government) ความโปรงใสของรัฐบาลตองมีตัวช้ีวัด 4ประการ 
ดังน้ี 
    (1)  กฎหมายไดรับการยอมรับของประชาชน และการกระทําของรัฐบาลมีตัวช้ีวัดชัดเจน 
     (2)  สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ 
      (3)  การมีสวนรวมของประชาชน 
     (4)  ประชาชนมีกลไกในการรองทุกขหรือการฟองรองอยางเพียงพอ 
       ความโปรงใสของรัฐบาลน้ีทั่วโลก จับตามองในดานความสัมพันธระหวางความโปรงใสของ
รัฐบาลกับมุมมองอ่ืนของหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาการของรัฐบาล เชน ขอควรระมัดระวังของ
รัฐบาล (Awareness)   พบวาประเทศตาง ๆ ในประชากร 120 ประเทศ นอยกวา รอยละ 40 ที่มี
ความรับผิดชอบในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ มองในดานสถานะทางสังคม- เศรษฐกิจ 
ประเทศที่มีรายไดตํ่า รอยละ 80 ตองการการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ นอยกวาประเทศที่มี
รายไดสูง และ มีเพียง รอยละ 68 ในประเทศที่มีรายไดตํ่า อยากจะรับรูขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ นอกจากน้ีรอยละ 76 ที่เพศหญิงมีแนวโนมที่อยากรับรูขาวสารของทางราชการนอยกวาเพศ
ชาย รวมทั้งเก่ียวกับความโปรงใสของรัฐบาล คือ ความเปนอิสระขององคกรทางวิชาการตาง ๆ ได
ทํางานที่จะสรางความเขมแข็งของหลักนิติธรรมทั่วโลก เพราะเห็นวาหลักนิติธรรมเปนพ้ืนฐานสําคัญที่
จะนํามาซึ่งความสงบเรียบรอยของสังคม การสรางโอกาสตาง ๆ และความเสมอภาค ที่นําไปสูการ
พัฒนาประเทศ ดวยการที่มีรัฐบาลที่เคารพหลักสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
         4. ปจจัยวาดวยสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) มาตรการในการคุมครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน จากการศึกษาพบวา กฎหมายบานเมือง ( positive law) ที่แตละประเทศใชอยูในปจจุบัน 
ขาดกลไกในการที่จะใหความคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กฎหมายระหวางประเทศไดกําหนดไว
อยางดีที่สุดแลว ประเทศตาง ๆ น้ันจึง ไมสมควรที่อางวาไดใชหลัก “The Rule of Law” แตอยางใด 
ซึ่งในปจจัยน้ี มีตัวช้ีวัด 8 ประการ ดังน้ี  

   (1) การบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ตองสรางความมั่นใจในการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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                  (2) คุมครองสิทธิเกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยของบุคคล 
                   (3) ประชาชน มีสิทธิอยางเพียงพอในการรองเรียนฟองรองคดี เพ่ือที่จะนําหลัก
กฎหมายที่มีอยูมาใชคุมครองอยางครบถวน 
                   (4) มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
                   (5) มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเช่ือของบุคคล            
                   (6) ใหสิทธิในสวนตัวของบุคคล 
                   (7) ประชาชนมีเสรึภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม 

         (8) คุมครองดานการกดขี่การใชแรงงาน และเปดโอกาสใหผูใชแรงงานมีสิทธิตอรอง
ได รวมทั้งการคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
         5. ปจจัยวาดวยการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความปลอดภัย (Order and Security) 
มาตรการในการสรางความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสินน้ัน เปนสิ่งที่
ช้ีใหเห็นหลักนิติธรรมของสังคมและภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐ และช้ีใหเห็นเง่ือนไขในการยอมรับสิทธิ
และเสรีภาพวาหลักนิติธรรมจะมีความเจริญงอกงามในสังคมน้ัน ปจจัยน้ี ครอบคลุมการการกระทํา
ตาง ๆ ในการจัดระเบียบและการรักษาความปลอดภัย มีตัวช้ีวัด 3 ประการ ดังน้ี 
                    (1) การควบคุมอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
                    (2) การจํากัดความขัดแยงของพลเมือง 
                    (3) อยาปลอยใหประชาชนเกิดความไมพอใจในการแกไขความขัดแยงจนกลายเปน
การประทวง     
         6. ปจจัยวาดวยการบังคับใชกฎ (Regulatory Enforcement ) หรือกฎหมายลําดับรอง มาตรการน้ี
รวมถึงความเปนธรรมของกฎและการนํากฎไปใชกับการบังคับใชกฎตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพดวย กฎตาง  ๆ
หมายถึงการควบคุมพฤติกรรมบุคคลโดยกฎหมายและโดยการปกครอง ทั้งการกระทําของรัฐบาลและหนวยงาน
ของรัฐ ตองมีประสิทธิภาพ หลักนิติธรรมที่เขมแข็งตอง มีตัวช้ีวัด 5 ประการ ดังน้ี 
                      (1) การบังคับใชกฎอยางมีประสิทธิภาพ 
                      (2) การบังคับใชกฎโดยปราศจากอิทธิพลจากเจาหนาที่รัฐหรือเพ่ือประโยชนสวน
ตนใด ๆ 
                      (3) การใชหลักนิติธรรมอยางเขมแข็ง ตองอาศัย การกระทําทางปกครองที่ทันตอ
เหตุการณ ปราศจากการถวงเวลาอยางไมมีเหตูผล 
                      (4) การกระทําทางปกครองตองเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว 
                      (5) มีการเยียวยาคาเสียหายตามความเสียหายที่ไดรับ มาตรการตามปจจัยน้ีรัฐบาล
ตองไมเลือกปฏิบัติ และจะตองช่ังนํ้าหนักวาหนทางใดดีที่สุดที่จะนําไปบังคับใชกับผูอยูไตปกครอง 
รวมทั้งการนําไปใชกับการดูแลดานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน การปองกัน
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการดูแลกิจกรรมทางพาณิชยการดวย 
         7 ปจจัยวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางแพง (Civil Justice)  มาตรการน้ี ประชาชนตองมี
สิทธิที่จะใชสิทธิการปลดเปลื้องความคับของใจตอกระบวนการยุติธรรมทางแพงอยางสงบสุขและมี
ประสิทธิภาพ มีหลักการ 7 ประการ ดังน้ี 
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                     (1) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพงอยางเพียงพอที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
                     (2) ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
                     (3) ไมมีการคอรัปช่ัน 
                     (4) ปราศจากการใชอิทธิพลของขาราชการ 
                          (5) กระบวนการยุติธรรมทางแพงตองมีขั้นตอนที่ทันตอเหตุการณปราศการถวงเวลา 
                     (6) กระบวนการยุติธรรมทางแพงบังคับใชอยามีประสิทธิภาพ 
                     (7) มีการยอมรับการนํากระบวนยุติธรรมทางเลือกมาใช (Alternative Dispute Resolution 
mechanisms (ADRs) อยางเที่ยงธรรม (impartiality) มีระบบการไกลเกลี่ย (mediation) มีระบบการ
อนุญาโตตุลาการ (arbitration) ที่สามารถแกปญหาคูพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         8. ปจจัยวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา Criminal Justice) ปจจัยน้ีเปนการประเมิน
ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วาหลักนิติธรรมไดสรางกลไกในการแกไขความคับของใจใน
ความผิดทางอาญาไดสําเร็จและทันตอเหตุการณหรือไม มีตัวช้ีวัด 7 ประการ ดังน้ี 

(1) ระบบการสอบสวนในทางอาญามีประสิทธิภาพหรือไม 
(2) ระบบการช้ีขาดตัดสินคดีมีประสิทธิภาพหรือไม 
(3) ระบบราชทัณฑมีประสิทธิภาพในการลดคดีอาญาไดหรือไม 
(4)  กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีผลในการลดคดีอาญาหรือไม 
(5)  กระบวนการยุติธรรมตองปราศจากคอรัปช่ัน 
(6)  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนอิสระจากการใชอํานาจ 
(7)  สิทธิในการฟองรองคดีอาญามีครบถวนหรือไม 

          9. ปจจัยวาดวยกระบวนการยุติธรรมไมเปนทางการ (Informal Justice) มาตรการน้ี
หมายถึงบทบาทของการนําเอาหลัก ประเพณี เผาพันธุ ความเช่ือทางศาสนาของชุมชนมาใชช้ีขาดขอ
ขัดแยง ซึ่งเปนผลใหกระบวนการยุติธรรมที่เปนทางการไมไดนํามาเยียวยาใหสอดคลองในแตละชุมชน 
ปจจัยน้ีมีตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
                  (1)  กระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการน้ีไดนํามาใชทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ
หรือไม 
                   (2)  กระบวนการยุติธรรมไมเปนทางการน้ีมีความเที่ยงธรรมและมี่อิสระปราศจากอิทธิพลที่ไม
ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
                   (3) กระบวนการยุติธรรมไมเปนทางการน้ี สามารถคุมครองและปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือไม 
 

3. การตีความกฎหมาย  การตึความกฎหมาย ศาสตราจารย ธานินทร กรัยวิเชียร อธิบายวา 
“การตีความกฎหมาย เปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหน่ึงในการดําเนินวิชาชีพกฎหมายไมวาสาขาใด เพราะ
ในกรณีที่ตัวบทมีความหมายแจงชัด การที่จะชักกฎหมายน้ันปรับเขากับขอเท็จจริงยอมไมมีปญหายุงยาก 
แตถาตัวบทเคลือบคลุมหรือมีกรณีสงสัยจะใชกฎหมายใดบังคับแกกรณีที่เกิดขึ้น ตองอาศัยการตีความเปน
เครื่องมือชวย” (ธานินทร กรัยวิเชียร. 2523 : 155)    
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         ปญหา การตีความกฎหมายของไทย ผูเขียนเห็นวาควรระมัดระวังอยางย่ิง เพราะการใชหลักนิติธรรม
น้ัน  นอกจากตองระมัดระวังดานกระบวนการตรากฎหมาย อันเกิดจากปญหาการใชอํานาจทางการเมืองที่ไม
ชอบ หรือความไมชัดเจนของกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งมีผลทําให การใช
หลักนิติธรรมเกิดผลประหลาดได นอกจากน้ีตองระมัดระวังการใชและการตีความกฎหมายใหถูกตอง
สอดคลองกับเจตนารมณของหลักนิติธรรมดวย  ศาสตราจารย ดร. อักขราทร จุฬารัตน  อธิบายวา            
“...จะช้ีใหเห็นตัวอยาง (การตีความ) ที่ชัดเจนที่สุด ในบานเรา เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย แตกลับ
เขาใจผิดมาชานาน และแมปจจุบัน ก็ยังมีผูเขาใจที่ยังไมถูกตองอีกมากมาย คือ การใชและการตีความ มาตรา 4 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย  โดยเฉพาะวรรคหน่ึงน้ัน เปนบทที่นํามาจากมาตรา 1 วรรค
หน่ึง ของประมวลกฎหมายแพงสวิสที่บัญญัติวา “ The Law must be applied in all case which come 
within the letter or the spirit of any of its provision”ซึง่ในตํารากฎหมายสวิสน้ัน ไดอธิบายขอความน้ีไว
วา “ While an English judge looks to the spirit only when the letter fails. The Swiss Code directs 
the judge to consider the letter and the spirit of the law together” หมายความวา ในขณะที่ผู
พิพากษาอังกฤษจะมองถึงเจตนารมณแตก็เฉพาะเมื่อการแปลตาามตัวอักษรลมเหลวแลวเทาน้ัน แตตาม
ประมวลกฎหมายสวิส ผูพิพากษาน้ัน จะพิจารณาถึงตัวอักษร และเจตนารมณของกฎหมายไปพรอม ๆ กัน” 
และไดอางถึงความเห็นของ ทานศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย วา “ไดเคยแสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องน้ีและ
ไดมีการพิมพลงในวารสารนิติศาสตร ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2527 ทานไดกลาวไวอยางนาสนใจ
วา “...ต้ังแตผมเขาเรียนกฎหมายก็ถูกสอนมาเลยวา การตีความตัวบทน้ันตองตีความตามตัวอักษรกอน มัน
เปนปญหาหรือยังไงก็คอยไปดูความมุงหมายตอไป ซึ่งผมก็เขาใจตามหลักน้ี ความจริงก็อยางที่อาจารยปรีดี 
(เกษมทรัพย) พูด มันไมถูกหรอก แลวคอยมาคิดไดวามันไมถูกหรอก เมื่อเร็ว ๆ น้ีเหมือนกันแหละ...กวาจะรู
วามันไมใชน่ีก็นานมากพอดูที่เดียว...” ทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย  ไดกลาวไวในเรื่องเดียวกันในอีก
ตอนหน่ึงวา “...ไมไดหมายความวา กฎหมายอาญาน้ันจะตองตีความโดยจํากัดหรือตีความแคบ ๆ แตความ
จริงที่บอกวา ตีความตามตัวอักษรน้ันนะมันทําไดทั้งแคบและกวาง ทีน้ีเมื่อไรจะตีอยางแคบ เมื่อไรจะตีอยาง
กวาง ก็อาจจะไปดูความมุงหมายวา ไอเรื่องน้ีกฎหมายตองการใหใชความหมายตัวอักษรอยางแคบหรือวาใช
ตามความหมายของตัวอักษรอยางกวาง ไอความมุงหมายมันจะบอกวากรณีเชนน้ีตองใชอยางแคบหรืออยาง
กวาง น่ีก็ไปตีความตามความมุงหมาย...ไมไดหมายความวาใชตามตัวอักษร กฎหมายอาญาน้ันตองตีความ
อยางแคบเสมอไปไมใชอยาน้ัน ไอขอน้ีแหละขอสําคัญที่ตองสนใจวา อยาไปเขาใจวากฎหมายอาญาน้ันตีอง
ตีความแคบ ๆ บางทีก็ไมใช...” ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน อธิบายไวดวยวา ขอเขียนของทานมิใช
ตําราการตีความกฎหมาย หากแตเปนขอมูลพ้ืนฐานเบ้ืองตนของหลักการตีความกฎหมาย ที่ตองการช้ีใหเห็น
วา เพราะเหตุใดประเทศไทยซึ่งอยูในประเทศที่มีระบบกฎหมาย Civil Law จึงมีนิติวิธี (Juristic Method) ใน
การใชและการตึความกฎหมายที่แตกตางไปจากสังคมกฎหมาย Civil Law ทั้งหลาย และน่ันคือสิ่งที่จะ
ชวยอธิบายใหเห็นวา ทําไมการใชและการตีความกฎหมายบานเรา จึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
บานเมืองมาโดยตลอดเวลา และหวังวาผูอานอาจมองเห็นแลววา การที่จะไมใหเกิดปญหาเชนวาน้ันก็
ไมใชสิ่งที่ลําบากยากเย็นอะไรเลย เพียงแตจะตองเขาใจใหไดวา ระบบกฎหมาย Civil Law  กับ 
Common Law น่ันมีความแตกตางกันอยางไร และที่สําคัญคือ มีนิติวิธีในดานการใชและการตีความ
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กฎหมายที่แตกตางกันอยางไร และเพียงเขาใจสิ่งเหลาน้ีใหถูกตอง ปญหาตาง ๆ ที่มีอยูลงและหมดไป
ในที่สุด” (อัขราทร จุฬารัตน. 2542 : 45) 
 
สรุปผล 

จากการศึกษาแนวคิดของหลักนิติธรรม และปจจัยหรือกลไกของหลักนิติธรรม โดยการศึกษา

เปรียบเทียบกับแนวคิดของ WJP. รวมทั้งการตีความกฎหมายแลว พบวาการใชหลักนิติธรรมของไทย ยังไมได

มีการศึกษาลงลึกในการสรางปจจัยหรือกลไกในการใชหลักนิติธรรมอยางละเอียดครบถวน ตามแบบอยางใน

ขอเสนอแนะของ WJP. เปนเหตุใหการใชหลักนิติธรรมของไทย ดานการตรากฎหมายและการใชกฎหมาย 

รวมทั้งการตีความกฎหมาย ยังไมมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของหลักนิติธรรม ดังน้ันการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 น้ีอาจไมบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว เชน การปฏิรูป

หนวยงานตํารวจ ในแผนพัฒนา ขอ 3.6.2 (4) ในดาน “...การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

กิจการของตํารวจ...” เน่ืองจาก ประเทศไทยยังไมไดมีการสรางปจจัยการใชหลักนิติธรรมดานน้ีไว แมมีการ

ตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณใชเปนชองทางการใชสิทธิการมีสวน

รวมของประชาชน ถาประชาชนขาดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระในการใชสิทธิของตนตามของกฎหมายน้ี 

การตรวจสอบถวงดุลในดานตาง ๆ  จึงขาดประสิทธิภาพ แมแตการปองกันการทุจริตคอรัปช่ันตามแผนพัฒนา

น้ี ตองการการมีสวนรวมของประชาชนในการมีสวนรวมในการตรวจสอบหนวยราชการ โดยผูรางรัฐธรรมนูญ

กําหนดใหปกปดผูใหเบาะแสการทุจริตคอรัปช่ันก็ตาม แตพระราชบัญญัติการคุมครองพยานในคดีอาญา    

พ.ศ.2546 ยังไมมีกลไกเพียงพอที่คุมครองพยานได การปฏิรูปดังกลาวอาจไมบรรลุผลตามที่กําหนดไวได 

นอกจากปญหาการใชหลักนิติธรรมในการปฏิรูปกระบวนการยุตอธรรมแลว ยังมีปญหาดานการตีความ

กฎหมายของผูใชกฎหมาย โดยการตีความเครงครัดในตัวบทกฎหมายโดยไมไดนําเจตนารมณของกฎหมายมา

พิจารณาพรอมกับตัวบทกฎหมาย จึงทําใหการใชกฎหมายไมสอดคลองกับเจตนารมณขอหลักนิติธรรม  

 

ขอเสนอแนะ 
ผูเขียนใครขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ควรศึกษาวิจัยการสรางปจจัยการใชหลักนิติธรรมในดานตาง ๆ รวมทั้งตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ให

เหมาะสมกับสังคมไทย แลวสรางความรูความเขาใจและการยอมรับปจจัยดังกลาวทั้งผูรางกฎหมาย 
ผูใชกฎหมาย รวมทั้งประชาชน อยางแพรหลาย 

2. การตีความกฎหมายควรใชตัวบทและเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับพรอมกัน 
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สภาวการณการสงออกกุงสดแชแข็งเพ่ือการสงออกของไทย 
Thai Shrimp Frozen Export Situation 

 

อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสด์ิ0

1 ชัยวุฒิ จันมา1

2
 วรรณสินท สัตยานุวัตร2

3
 

  

บทคัดยอ 
บทความนี้ นําเสนอในสวนของสถานการณการสงออกกุงแชแข็งของไทย เพ่ือใหเห็นวาขอมูล

ตัวเลขมหภาควาประเทศไทยสงออกกุงแชแข็งไปยังประเทศใดบาง และประเทศไหนเปนผูสงออกท่ี
สําคัญของโลก หรือใครเปนคูแข็งท่ีสําคัญกับประเทศไทย รวมถึง ความทาทาย/อุปสรรคในเวที
ระหวางประเทศ ซ่ึงบทความนี้ เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันธุรกิจแชแข็งเพ่ือการสงออก” ภายใตวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพรวมสภาพท่ัวไปของ
ธุรกิจกุงแชแข็งการสงออกของไทยและสภาวการณการแขงขัน โดยมีเปาประสงคของงานวิจัย เพ่ือนํา
ผลลัพธการวิจัยไปใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของหนวยงานภาครัฐท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจ
กุงแชแข็งเพ่ือการสงออกท่ีเหมาะสม ใหเจริญกาวหนาม่ันคงยิ่งข้ึนตอไปการวิจัยเรื่องนี้ จะเกิด
ประโยชนท้ัง 3 ภาคสวนดวยกัน ดังนี้ (1) ผูประกอบการธุรกิจกุงแชแข็ง สามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการจัดการเพ่ิมศักยภาพการสงออกของธุรกิจกุงแชแข็งไดตามความเหมาะสม และสะทอนปญหา
และขอเสนอแนะให (2) ภาครัฐบาล สามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการสงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการ เรื่องการผลิตการสงออกธุรกิจกุงแชแข็งของไทยไปตลาดโลก เพ่ือเพ่ิมความ
ไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจในการแขงขันของโลกมากข้ึน และ (3) ภาคสังคมและวิชาการ 
สามารถนําขอมูลท่ีศึกษาไดอางอิง สงเสริมและพัฒนาการแขงขันธุรกิจสงออกกุงแชแข็งของประเทศ
ไทยตอไป และเม่ือมีการพัฒนาธุรกิจสงออกกุงแชแข็ง ก็เกิดการสรางงาน รายได แกประชาชนและ
ภาคสังคมตอไป 

 
คําสําคัญ: กุงแชแข็ง, ยุทธศาสตร, สรางความไดเปรียบ, การสงออก, การแขงขัน 

 
Abstract 

 This paper presents a situation of Thai frozen shrimp exports and 
research on Macro-data where Thailand are exported to which countries, and who 
are the major counties of frozen shrimp exporters as well as who are Thailand’s 
competitors who is the new comer to this Market. Moreover, this paper mentioned 
about the challenges in International forces for Thailand. This article, is a part of the 

1 นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ดร. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3 ดร. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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dissertation “strategies for building a competitive advantage for frozen shrimp exporters 
business”, under the objective of research is, to study the overview of frozen shrimp 
business exportersand the competitiveness. The research will be beneficial covering 3 
sectors; (1) The exporters, can be applied as a guideline to develop the capacities as 
appropriately (2) The Government, can bring the results of this research for a guideline to 
promote and support the entrepreneurs, the shrimp exporters and (3) Academia and civil 
society, can be applied this research as a reference data to be a part of supportive 
promoting and developing the competitiveness of Thai frozen Shrimp Business. However, 
when the export business has been developed, it will create jobs for Thai People and 
income from the business and the Thai Government.  

 
Keywords: Shrimp Frozen, Strategic, Comparative Advantage,Export, Competitive 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะแกการทําการประมงมีพ้ืนท่ีติดตอทางทะเลถึง 2,600 
กิโลเมตร ในอดีตประชากรสวนใหญ อาศัยสัตวน้ํา ท่ีมีอยูตามธรรมชาติเปนแหลงใชในการบริโภคและ
สงออก ตอมาประเทศตางๆ มีการประกาศเขตนานน้ําเศรษฐกิจ ออกไปถึง 200 ไมลทะเลจากชายฝง ทําให
มีการทําประมงในพ้ืนท่ีเขตนานน้ําสากล บริเวณทะเลจีนใต มหาสมุทรอินเดีย และอาวไทย ทรัพยากรสัตว
น้ําลดลงอยางมาก ประกอบกับระยะหลัง มีการใชเครื่องมือและวิธีการจับสัตวน้ําท่ีทันสมัยมากข้ึนเรื่อยๆ 
สามารถจับสัตวน้ําไดในคราวละมากๆ ทําใหการเจริญเติบโตของสัตวน้ําท่ีอยูตามธรรมชาติไมทันตอความ
ตองการ เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาทําการเพาะเลี้ยงแทน โดยเฉพาะกุงท่ีมีความตองการสูงท้ังในและ
ตางประเทศ การเพาะเลี้ยงกุงกันนั้น มีมากในแถบชายทะเลทางฝงตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด และพ้ืนท่ีทางภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี 
(ศิริวรรณ แจมพลาย, 2553) กุงสดแชแข็งเปนอาหารทะเลท่ีสําคัญของไทย ซ่ึงมีศักยภาพในการผลิต เพ่ือ
สงออกไปขายยังตางประเทศวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตกุงสดแชแข็งมีหลายประเภท เชน กุงขาวแวนนาไม 
(White Shrimp/Vannamei Shrimp) กุงกุลาดํา(Black Tiger Shrimp)และอ่ืนๆ ซ่ึงไดจากการเพาะเลี้ยง
เปนสวนใหญการสงออกสินคากุงแชแข็ง จะมีเลขรหัสจําแนกสินคาตามระบบการแบงสินคา                  
HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) ซ่ึงมีเลขรหัสสินคา ดังนี้030613, 
030616 030617, 030623, 030626, 030627, 160520,160521 และ 160529 ซ่ึงเปนรหัสสากลท่ีแตละ
ประเทศเขาใจเปนอยางดีประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร เกษตรกรมีทักษะสูงในการเพาะเลี้ยง 
จึงสามารถผลิตกุงไดเปนจํานวนมาก มีโรงงานแปรรูปท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยทําใหสามารถผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภัยสูง ไมมีสารปนเปอนท่ีเกินมาตรฐาน จึงทําใหเปนผูนําในการสงออกกุงแชแข็ง
มาอยางตอเนื่อง 

โดยท่ัวไปการสงออกมีความสําคัญตอประเทศไทยหลักๆ ดังนี้ (1) เกิดการขยายการลงทุน
และสรางการจางงาน เนื่องจากหากมีการขยายตัวการสงออก ทําใหผูผลิต/ผูประกอบการขยายการ
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ลงทุนและการผลิต ซ่ึงประเทศไทย มีรูปแบบการผลิตท่ีใชแรงงานในสัดสวน ท่ีมากกวาใชเครื่องจักร
ผลิต (2) ชวยนําเงินตราเขาประเทศ และสามารถลดการขาดดุลการคา และดุลชําระเงิน/เงินสํารอง
ตางประเทศ เนื่องจากการสงออก จะใชเงินตางประเทศในการชําระคาสินคา และหากนําเขาสินคา
จากตางประเทศ ก็สามารถนําเงินตราตางประเทศท่ีไดจากการสงออกไปชําระ (3)ชวยลดการพ่ึงพา
สินคาจากตางประเทศ เนื่องจากตองนําเขาสินคา หากประเทศเราไมสามารถผลิตสินคาเองได (4)เกิด
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องดวยการสงออกสินคา จะสามารถสงออกสินคาได ในราคา
ท่ีต่ํากวา เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทําใหประเทศไทย สามารถแขงขันในตลาดโลกได และเปนไป 
ตามหลักการการไดเปรียบโดยการเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) กลาวคือ เม่ือประเทศ
เราผลิตสินคาไดในระดับต่ํากวาประเทศอ่ืน นั้นหมายความวา สินคาท่ีนํามาผลิตและขายนั้น          
ถูกนํามาใชอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ (5) ลดตนทุนการผลิต (Economy of Scale) หากผลิต
สินคาใหกับตลาดในประเทศเพียงอยางเดียว ปริมาณการผลิตจะไมสูงมากนัก หากมีการสงออกไป
ตางประเทศ จะผลิตในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนและเต็มอัตรากําลังการผลิต เปนการชวยลดตนทุนการผลิต
ตอหนวยใหตนทุนตําลง หรือเปนการผลิตท่ี จุด ระดับตนทุนต่ําสุด ซ่ึงสามารถทําไรไดเพ่ิมมากข้ึน
นั้นเอง (6) สรางความกาวหนาเทคโนโลยีและ Know How กลาวคือ ในตลาดโลกยอมมีภาวการณ
แขงขันสูงมาก เปนปจจัยใหเกิดการกระตนผูผลิต/สงออก ตองปรับปรุงสินคา และสนองความ
ตองการตลาดใหมๆ โดยนําเทคโนโลยีใหมๆ และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและยกระดับของเทคโนโลยีของประเทศดวย และ(7)เกิดมูลคาเพ่ิม 
(Value Added) ของสินคา แทนท่ีจะสงออกกุงในรูปแบบแชแข็ง ธรรมดาแตอาจมีการแปรรูปใน
รูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงชวยเพ่ิมมูลคาสินคาและราคาสินคาได 
 
ผลิตภัณฑกุงแชแข็ง 

กุงแชแข็งเพ่ือการสงออกของไทย ใชกุงเปนวัตถุดิบหลัก โดยเริ่มจากการนํากุงสด ท่ีจัดซ้ือมา 
ผานกระบวนการแปรรูป เบื้องตนผลิตภัณฑกุงมีท้ังแบบคงสภาพไว ท้ังหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและ
เปลือกออกเพ่ือใหเปนผลิตภัณฑในรูปแบบกุงแชแข็งตางๆ หลังจากนั้น จะนํามาผานกระบวนการแชเยือก
แข็งตามเทคนิค เพ่ือถนอมรักษาคุณคาและรสชาติผลิตภัณฑใหอยูในสภาพสดและสะอาด การแชแข็งเปน
การถนอมคุณภาพอาหารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงเปนการเก็บกุงไวในอุณหภูมิท่ีต่ํามากๆ ในระดับ            
-18 องศาเซลเซียส เพ่ือยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมและลดการเจริญเติบโตการเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย 
ซ่ึงรักษาความสด สะอาดและสามารถเก็บไวไดในเวลานาน 
 
ผลิตภัณฑกุงแชแข็งเพ่ือการสงออกแบงเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก 

1. กุงสดแชแข็ง กุงเนื้อแชแข็ง และกุงตมแชแข็ง 
2. แบงเปนลักษณะของผลิตผล เชน 
 2.1 กุงท้ังตัวแชแข็ง (Head-On, Shell-On) คือ กุงท่ีอยูในสภาพธรรมชาติท่ีมีหัว 

เปลือกและหางอยูครบ ซ่ึงกุงชนิดนี้ ไมเด็ดหัวและไมแกะเปลือก 
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 2.2 กุงเด็ดหัวแชแข็ง (Headless) คือ กุงท่ีถูกเด็ดหัวออก แตลําตัวยังมีเปลือกและหาง
อยูครบตามธรรมชาติหรือกุงเด็ดหัวแตไมแกะเปลือก (Headless Shell-on) 

 2.3 กุงยืด/กุงไวหาง คือ นํากุงมาปอกเปลือกไวหาง และจัดรูปใหกุงยืดตรง 
 2.4 กุงท่ีเอาหัวเปนเปลือกออก (Peeled) คือ กุงท่ีเอาหัวและเปลือกออกท้ังตัว 
 2.4.1 Pelled and devined คือกุงเนื้อเด็ดหัว แกะเปลือกไมไวหางและผาหลังเอาไสออก 
 2.4.2 Pelled undeceined คือกุงเนื้อเด็ดหัว แกะเปลือกแตไมผาหลัง และไมไวหาง 
 2.4.3 Pelled and devined tail on คือกุงเนื้อ เด็ดหัว แกะเปลือกไวหางและผา

หลังเอาไสออก 
 2.4.4 Pelled underveined tail on คือกุงเนื้อ เด็ดหัว แกะเปลือกไวหางและไมผาหลัง 
 2.5 กุงตม และกุงผานการปรุงก่ึงสําเร็จรูป เชน กุงซูชิ กุงชุบ 

3. กุงบรรจุถุง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูบริโภคในการปรุงอาหาร คือ เนื้อกุงเปนชิ้นๆ 
(Pieces หรือ Broken) 
 
ข้ันตอนและกระบวนการผลิตกุงแชเยือกแข็ง มีดังนี้ 

1. รับวัตถุดิบกุง จากฟารมเลี้ยงกุงหรือจากเรือประมง 
2. ลางทําความสะอาด - นํากุงมาลาง (Cleaning) ดวยน้ําผสมคลอรีนท่ีมีความเขมขน100 

ppm เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรกและแยกสิ่งเจือปน เชน น้ําแข็งท่ีใชแชกุงในระหวางการขนสงจากนั้น นํา
วัตถุดิบกุง ท้ังหมดมาชั่งน้ําหนัก ลางทําความสะอาด อีกครั้งดวยน้ําผสมคลอรีน ซ่ึงมีความเขมขน 
100 ppm อีกครั้ง 

3. ตัดแตงกุง เชน เด็ดหัว ปอก ผา และทําความสะอาด 
4. คัดขนาดแบงเกรด/คุณภาพ (Sizing) –การขัดแยกขนาดกุงตามขนาดตางๆ ท่ีเปนขนาด

มาตรฐาน เปนท่ีนิยมกันในการสงออกหรือแยกขนาดความตองการของลูกคา บรรจุลงในภาชนะ โดย
ใชกําลังแรงงานคนในการคัดขนาดกุง เนื่องจากแรงงานตองพิจารณาลักษณะทางกายภาพของกุงวา 
เปนกุงสดโดยดูจากความมันของสีท่ีเปลือก และสวนหัวของกุง ซ่ึงการแยกแยะทางกายภาคกุง ไม
สามารถใช เครื่องจักร คัดแยกขนาดอัตโนมัติ ได  เพราะจะทําให เปลือกของกุ งไดรับแรง
กระทบกระเทือนและอาจทําใหสวนหัวของกุงหลุดออกจากลําตัวได เนื่องจากการสงออกกุงแชแข็งนั้น 
กุงตองมีอวัยวะครบสมบูรณท้ังตัว เชนสวนของหาง และสวนของหัวกุง จะตองไมหลุดออกจาก ลําตัว 
ซ่ึงกุงแชแข็งลักษณะนี้ จะมีราคาสูง 

5. ชั่งน้ําหนัก และเรียงลงถาด บรรจุกุงท่ีคัดขนาดลงในภาชนะ 
6. แชเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส กุงจะถูกสงไปแชแข็ง โดยผานเครื่องแชแข็ง

ตามลักษณะการผลิต ซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ -35 ถึง -40 องศาเซลเซียส 
7. บรรจุหีบหอ และเก็บในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในข้ันตอนนี้ จะนํากุงใส

ถุงพลาสติก หรือใสกลองกระดาษท่ีเคลือบดวยเทียน และนําไปเก็บในหองเย็น ท่ีมีอุณหภูมิท่ี – 18 
องศาเซลเซียส เพ่ือรอการสงออก 

8. เตรียมสงออก 

ปที่ 4 ฉบับที ่3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561 | Vol4,No.3 September- December 2018: ISSN 2465-3578 
 

212



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 
 

ปจจัยท่ีกําหนดคุณภาพของกุงแชแข็ง คือ ความสดและสะอาด กรรมวิธีการผลิตตองถูก
สุขลักษณะดังนี้  

1. วัตถุดิบกุง ตองเลือกวัตถุดิบท่ีสะอาดและสด ซ่ึงปราศจากสิ่งท่ีเจือปน และจุลินทรีย ท่ี
ทําใหเกิดโรคและทําอันตรายตอผูบริโภค ปราศจากสารพิษและสารเคมี ท่ีเปนอันตรายตอธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม เชน สารปรอท สารหนูและสารตะก่ัว เปนตน 

2. คนงาน ตองทําความสะอาดกอนเขาทํางาน และแตงกายดวยเสื้อคลุม สวมหมวก และถุง
มือ ปองกันมิให เชื้อโรคจากรางกายกระจายไปยังวัตถุดิบ 

3. สถานท่ีท่ีทําความสะอาดวัตถุดิบ ตองถูกสุขลักษณะและตั้งอยูในท่ีท่ีมีอากาศถายเทสะดวก    
มีทางระบายน้ําและท่ีกําจัดน้ําเสีย มีแสงสวางเพียงพอ และภาชนะท่ีใชบรรจุกุงตองสะอาดปราศจากสนิม 

4. น้ําทําความสะอาด มี 2 ประเภท คือ น้ําใชสําหรับการผลิต และน้ําท่ีใชลางภาชนะท่ีใส
วัตถุดิบ รวมถึงน้ําลางพ้ืนโรงงาน ตองมีคุณสมบัติเทานั้นประปาผสมคลอรีนเขมขน 

5. หองทําความเย็น หรือหองแชแข็ง ตองมีประสิทธิภาพดี มีความเย็นมากท่ีสุด แชแข็งไดเร็ว
ท่ีสุด และหองทําความเย็นตองทําความเย็นไดถึง -40 องศาเซลเซียส หากหองทําความเย็น ไดเร็ว
เทาใดก็จะเปนการถนอมอาหาร ทําใหคุณภาพของวัตถุดิบกุงดีเทานั้น และสวนในหองเก็บกุงท่ีบรรจุ
หีบหอเรียบรอยแลว หองเย็นตองรักษาระดับอุณหภูมิใหได –20 องศาเซลเซียส ซ่ึงการเก็บรักษากุง
แชแข็งดวยความเย็น (Cold Chain) ตองเก็บรักษาดวยความเย็น เริ่มการลําเลียงขนสงตองแตในเรือ 
ทาข้ึนปลา/กุง โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดยอย จนกระท้ังถึง ผูบริโภค ซ่ึงหากในข้ันตอนใดไมสามารถ
รักษาคุณภาพวัตถุดิบไวไดหรือมีอุณหภูมิสูงเกินไป จะทําใหกุงเสื่อมคุณภาพขายไมไดราคาและไม
เหมาะแกการบริโภค 
 
สภาวการณการสงออก 
 ในอดีตท่ีผานมาผลผลิตกุงทะเลของโลกนั้น ไดมาจากการทําประมงโดยจับมาจากธรรมชาติโดย
สวนใหญ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและมหาสมุทร โดยในป พ.ศ. 2544 
ผลผลิตกุงทะเลของโลกจากการเพาะเลี้ยงยังไมมีถึงรอยละ 10 ของผลผลิตกุงทะเลท้ังหมดท่ีผลิตได ตอมา
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและมหาสมุทรเริ่มลดลงอยางเห็นไดชัด จากขอมูล Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Fisheries Department พบวา
ปริมาณการผลิตกุงทะเลของโลก ระหวางป 2544-2558 พบวา แมท้ังโลกจะสามารถจับกุงทะเลจาก
ธรรมชาติเปนจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จาก 1,912,779 ตันในป พ.ศ. 2544 เพ่ิมข้ึนเปน 2,950,834 ตัน
ในป พ.ศ. 2558 แตเม่ือคิดเปนสัดสวนตอผลผลิตกุงทะเลท้ังหมดของโลกกลับพบวา การจับกุงทะเลจาก
ธรรมชาติ มีแนวโนมท่ีลดลง โดยลดลงจากรอยละ 79.47 ในป พ.ศ. 2544 เหลือเพียงแครอยละ 69.90 ใน
ป พ.ศ. 2558 ลดลงถึงรอยละ 9.57 ประกอบกับผูผลิตหันมาขยายการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมากข้ึน ทําให
ปริมาณผลผลิตกุงทะเลท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป จาก 494,120 ตัน ในป พ.ศ. 
2544 เพ่ิมข้ึนเปน 1,270,875 ตัน ในป พ.ศ. 2558 โดยคิดเปนสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 20.53 ในป พ.ศ. 
2544 มาเปนรอยละ 30.1 ในป พ.ศ. 2558สรุปไดวา ดานอุปทานการผลิตกุงทะเลของโลก ตั้งแตป พ.ศ. 
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2544 – 2558 พบวา จับจากธรรมชาติเกือบรอยละ 80 และเพาะเลี้ยง รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2554 การ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลนั้น มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2558 และจับจากธรรมชาติ รอยละ 
70 ซ่ึงลดลงรอยละ10 ตั้งแตป 2554 และเพ่ิมข้ึนในสวนของการเพาะเลี้ยงกุงทะเลรอยละ 10 ในป พ.ศ. 
2558 

ประเทศท่ีมีผลผลิตกุงทะเลสูงท่ีสุดในโลก ไดแก ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย 
ตามลําดับ โดยตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา ประเทศจีนในฐานะผูผลิตกุงอันดับท่ีหนึ่งของโลกสามารถ
ผลิตกุงไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 665,577 ตัน ในป พ.ศ. 2553 เพ่ิมข้ึนเปน 1,213,265 ตัน ในป พ.ศ. 
2558  สวนประเทศอินเดียก็มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน โดยสามารถผลิตกุงได 378,599 ตัน ในป พ.ศ. 
2553 และเพ่ิมข้ึนเปน 437,672 ตัน ในป พ.ศ. 2558ตัน ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียก็มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
จาก 332,478 ตัน ในป พ.ศ. 2553 เปน 421,018 ตัน ในป พ.ศ. 2558ในขณะท่ีประเทศไทยกลับมีผลผลิต
กุงในปริมาณท่ีลดลง จากเดิมท่ีเคยผลิตไดถึง 390,426 ตัน ในป พ.ศ. 2553 กลับลดลงเหลือเพียงแค 
362,396 ตัน ในป พ.ศ. 2558 โดยประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เปนประเทศท่ีมีผลผลิตกุงจากการ
จับจากธรรมชาติเปนอันดับตนๆ ของโลกดวย โดยกุงท่ีประเทศจีนจับไดมาก ไดแก Akiami paste 
shrimp และ Southern roughอยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกกุงแชแข็ง
รายใหญของโลกแตวัตถุดิบกุงภายในประเทศกลับมีไมเพียงพอตอความตองการของผูผลิต  จึงตองมีการ
นําเขากุงสดแชแข็งจากตางประเทศเพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตและสงออกซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
โดยมีมูลคาการนําเขาเพ่ิมจาก 716.8 ลานบาท ในป พ.ศ. 2552 เปน 7,177.7 ลานบาท ในป พ.ศ. 2558 
(ตารางดานลาง)เนื่องดวยประเทศไทยกําหนดใหมีการนําเขากุงกุลาดําโดยเสรี แตตองเสียภาษีนําเขากุงสด
หรือแชเย็นแชแข็งในอัตรารอยละ 5ซ่ึงสามารถขอคืนภาษีนําเขาคืนได ในกรณีนําเขามาเพ่ือเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเพ่ือการสงออก นอกจากนั้น ผูสงออกยังไมตองเสียภาษีสงออก แตจะเสียภาษีการคาในอัตรารอย
ละ 1.5 ของรายรับในการสงออก และเสียภาษีเทศบาลอีกรอยละ 10 ของภาษีการคา  

ประเทศหลักๆ ท่ีประเทศไทยสงออกกุงแชแข็งไปตางประเทศ ซ่ึงตลาดสงออกกุงสดแชเย็น
แชแข็ง นั้น พบวา 10ประเทศ ท่ีไทยสงออกสินคากุงแชแข็ง อันดับหนึ่ง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รองลงมาคือ ญ่ีปุน แคนาดา สเปน สหราชอาณาจักร จีน เกาหลีใต เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และ
ประเทศฝรั่งเศส ท้ัง 10 ประเทศนี้ ติดอันดับการสงออกของไทย และมีมูลคาการสงออกท้ังสิ้น 
ประมาณ 4 ถึง 5 หม่ืนลานบาทในแตละป นับตั้งแตป 2556 จนถึง ป พ.ศ. 2558 (สวนป 2559 เปน
มูลคาประมาณการณ) จะเห็นวา การสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ปริมาณการสงออกในแตละ
ป จะอยูราวๆ 2 หม่ืนลานบาท หากเทียบกับปริมาณการสงออกท้ังหมดจะคิดเปนเกือบ รอยละ 45 
แตปริมาณการสงออกจะไมเพ่ิมข้ึนมากหนัก ซ่ึงจะมีอัตราเติมโตในป 2559 
การสงออกนั้น มีผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหประเทศไทยมีรายไดคนไทยมีการ
จางงานเพ่ิมงานข้ึน และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จําเปนตองมีการ
ติดตอการคาระหวางประเทศ รวมถึง การลงทุนกับนานาชาติ กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดรายไดท่ี
สําคัญ และนําไปพัฒนาประเทศชาติรวมถึง เศรษฐกิจใหเจริญเติบโตในดานตางๆ คือ (1) ผลของการ
สงออกนั้น จะทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว เพราะเกิดอุปสงคภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิด
การผลิตสินคาเพ่ือการสงออกใหมๆ ไปขายในตางประเทศ ทายท่ีสุดจะเกิดการจางงาน ประชาชนก็จะมี
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รายไดเพ่ิมข้ึนนั้นเอง (2) การใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการใชทรัพยากร
ภายในประเทศผลิตสินคาท่ีประเทศไทยถนัด และสงออกไปขายยังตางประเทศ โดยลดปริมาณสินคาท่ี
ประเทศไทยไมถนัดผลิตสินคาลดลงทําใหเกิดการใชทรัพยากรภายใน ประเทศไดเต็มประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (3) ตลาดในประเทศเกิดการขยายตัวและเกิดการผลิตภายในประเทศ มากข้ึน สาเหตุเพราะการ
สงออกตามขอ 1 ทําใหประชาชนมีการจางงานและเกิดรายได เม่ือประชาชนมีเงินเพ่ิมข้ึน ก็จะเกิดอุป
สงคตองการซ้ือสินคามีการคาขายระหวางตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ (4) เกิดการ
พัฒนาการเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยี สาเหตุเกิดจากากรพัฒนาดานการผลิตสินคาภายในประเทศ ทํา
ใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เขามาใชในการผลิตสินคาและความรูเกิดการพัฒนาความสามารถพัฒนา 
ทักษะความสามารถในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาสงออกใหดีข้ึน เพ่ือ
ไปแขงขันกันในตางประเทศ (5) เกิดการลงทุนระหวางประเทศและมีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางกัน  
 
ตารางท่ี 1 มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากท่ัวโลก ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2559 

 
 

ท่ีมา : ITC calculations based on UN COMTRADE and ITC statistics (2560) 
 

 พบวา ท่ัวโลกมีการนําเขากุงสดแชแข็งในป 2559 ในกลุม 0306 ประมาณ 25,683,743 ลาน
เหรียญสหรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนการนําเขามากท่ีสุดในโลกรอยละ 26.17 ประมาณ 
6,722,344 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาเวียตนาม คิดเปน รอยละ 11.57 อันดับท่ี 3 คือ ประเทศญี่ปุน 
ซ่ึงมีมูลคาการนําเขา 2,970,570 ลานเหรียญสหรัฐ ประมาณรอยละ 9.51 สวนประเทศจีน นําเขาจาก
ทุกประเทศท่ัวโลกรอยละ 8.27 คิดเปน 2,123,924 ลานเหรียญสหรัฐ  สวนประเทศแคนาดา นําเขารอย
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ละ 3.31 และออสเตรเลีย นําเขารอยละ 0.94 อยางไรก็ตามประเทศไทย ถือเปนหนึ่งในประเทศท่ีสงออก
สินคาชนิดนี้ และนําเขาสินคากุงสดแชแข็งเชนกัน มีมูลคา 166,705 ลานเหรียญสหรัฐ รอยละ 0.65 
จากการนําเขาท่ัวโลก 25,683,743 ลานเหรียญสหรัฐ 

 
ตารางท่ี 2 การถวงน้ําหนัก ประเทศท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 ของการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
ไทย ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2559 

 
ท่ีมา :กระทรวงพาณิชย (2559) 

 
จากขอมูลกระทรวงพาณิชย พบวา ประเทศหลักๆ ท่ีติดอันดับการนําเขาหนึ่งในสิบ ของสินคากุงสด

แช แข็งประกอบไปดวย 12 ประเทศ ตลอดระยะเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – 2559 ดังนี้ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
เวียตนาม แคนาดา จีน ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต ไตหวัน มาเลเซีย ฮองกง และเยอรมนี 
ประเทศท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดการสงออกของไทย ไดแก 5 ประเทศ คือ (1) สหรัฐอเมริกา (2) ญี่ปุน            
(3) แคนาดา (4) จีนและ (5)เวียตนาม ซ่ึงคือกลุมประเทศท่ีมีสัดสวนการสงออกท่ีสําคัญ คือ สัดสวนการ
สงออกไมนอยกวา รอยละ 5 ของมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง และประเทศท่ีกําลังมีสัดสวนการสงออกท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ประกอบดวย ประเทศจีน และอันดับ 1 ประเทศ เวียตนาม รอยละ 13.01 ในป 
พ.ศ. 2559 จากรอยละ 7.76 ในป 2558 พบวา ตั้งแตป 2556 มีอัตราเพ่ิมข้ึนตลอดท้ัง 4 ปติดตอกันสวนกลุม
ประเทศท่ีมีสัดสวนรอยละ 2-4 คือ (1) ออสเตรเลีย (2) เกาหลีใต และ (3) ไตหวัน สวนประเทศท่ีมีแนวโนม
หมดความสําคัญลงไปคือ ประเทศในกลุมอียู (1) เยอรมนี และ (2) สหราชอาณาจักร สวนประเทศท่ีกําลังเขา
มามีบทบาทสําคัญในชวงป พ.ศ. 2558 – 2559 ประกอบดวย (1) มาเลเซีย และ (2) ฮองกง 
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ในมุมมิติดานคูแขงนั้น ตารางขางตนแสดงมูลคาการสงออกของประเทศสงออกกุงแชแข็งของ

โลก ตั้งแตป 2550 ถึง2554 พบวา ปลาสุด พ.ศ. 2554ประเทศท่ีสงออกกุงสดแชแข็งท่ีสําคัญของโลก 
5 อันดับคือ ไทย เวียตนาม อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และเอกวาดอรจะเห็นวา ประเทศไทยเปนผูสงออก
กุงสดแชแข็งระดับท่ีหนึ่งของโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2554 สลับกับประเทศเวียตนามในป พ.ศ. 2550 
และ 2551 แตในป 2555 นั้น ประเทศไทย ตองสูญเสียตําแหนงแชมปผูสงออกลําดับ 1 ของโลกใหแก 
ประเทศอินเดียไป และไมสามารถกลับมาเปนผูนํา การสงออกกุงของโลกไดอีก นับตั้งแตป พ.ศ. 2555 
จนถึง 2559 ประเทศไทยตกมาเปน อันดับ 3 รอง เวียตนาม และอินเดีย ในป พ.ศ. 2555 และอันดับ 
6 ในป  พ.ศ. 2556 – 2559  สาเหตุท่ีทําใหประเทศไทยสูญเสียตําแหนงผูสงออกอันดับหนึ่งของโลก
และประเทศคูแขงไดแซงหนาประเทศไทยไป เนื่องจากเกิดอุปสรรคหลายสาเหตุ(กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศสํานักพัฒนาการคาและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม, 2559)ดังนี้(1) การขาด
แคลนวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบท่ีจับไดในประเทศปอนเขาโรงงาน ไมสมํ่าเสมอ (2) ขาดมาตรฐาน
การจัดการดานการเพาะเลี้ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดปญหาคุณภาพวัตถุดิบ เชน ขนาดกุงไมตรง
ตามความตองการ และมีโรคระบาดในกระบวนการเพาะเลี้ยง (3) สหภาพยุโรป (European Unions; 
EU) ประกาศใหใบเหลืองการทําประมง Illegal Unreported and Unregulated Fishing; IUU แก
ไทย ทําใหประเทศไทยสงออกกุงแชแข็งไปประเทศใน EU ไดลําบากข้ึน (4)ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
สหรัฐฯ จัดอันดับไทยอยูใน Tier 2 Watch List(ป 2559) (5) การนําเสนอขาวเชิงลบ ไดแกการใช
แรงงานเด็ก ทําใหมีผลตอความเชื่อม่ันสินคาประมงไทย (6) ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานไทย
ไมนิยมทํางานดานการประมง (7) กฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการคาท่ีเขมงวดข้ึน ไดแก      
ตัดสิทธิภาษีจีเอสพี(GSP) ของไทย สหรัฐอเมริกากลาวหาวา ประเทศไทยทุมตลาด โดยขายราคา
สินคาต่ํากวาราคาปรกติ จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหสินคากุงแชแข็งสงออกไปตางประเทศมี
แนวโนมลดลงตอเนื่อง ทําใหอุตสาหกรรมกุงตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดรับผลกระทบ เชน 
เกษตรกรหลายหม่ืนครอบครัวจะมีรายไดลดลงหรืออาจจะขาดทุน คลัสเตอรตางๆ ท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน โรงงานผลิตอาหารกุง โรงน้ําแข็ง โรงงานท่ีผลิตอุปกรณเก่ียวกับการเลี้ยง
กุงและโรงงานแปรรูป ซ่ึงมีตัวเลขเสียหายหลายหม่ืนลานบาทสุดทายผูสงออกกุงแชแข็งก็ไมสามารถ
แขงขันในเวทีโลก ซ่ึงกุงแชแข็งเปนหนึ่งในสินคาสงออกสําคัญท่ีสรางรายไดใหกับประเทศไทย ทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษาเพ่ือนําผลลัพธการวิจัยไปใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของหนวยงานภาครัฐท่ีใหการสงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการธุรกิจกุงแชแข็งเพ่ือการสงออกท่ีเหมาะสม ใหเจริญกาวหนาม่ันคงยิ่งข้ึนตอไป
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การวิจัยเรื่องนี้ จะเกิดประโยชนท้ัง 3 ภาคสวนดวยกัน ดังนี้ (1) ผูประกอบการธุรกิจกุงแชแข็ง 
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการจัดการเพ่ิมศักยภาพการสงออกของธุรกิจกุงแชแข็งไดตามความ
เหมาะสม (2) ภาครัฐบาล สามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุน
ผูประกอบการ เรื่องการผลิตการสงออกธุรกิจกุงแชแข็งของไทยไปตลาดโลก เพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบ
ในการแขงขันของธุรกิจในการแขงขันของโลกมากข้ึน และ (3) ภาคสังคมและวิชาการ สามารถนํา
ขอมูลท่ีศึกษาไดอางอิง สงเสริมและพัฒนาการแขงขันธุรกิจสงออกกุงแชแข็งของประเทศไทยตอไป 
และเกิดการสรางงาน รายได แกประชาชนและภาคสังคมตอไป  

 

 
 
จากการศึกษาเชิงลึกการสงออกกุงแชแข็งนั้น กุงแชแข็งอยูในภายใตหมวดสินคาเกษตรกรรม 

และติด 1 ใน 50 สินคาสําคัญท่ีสงออกของประเทศไทย ซ่ึงในหมวดสินคาการเกษตรสงออกอันดับ 6 
รองจาก อันดับ 5 ผลไมสด แชเย็น แชแข็งและแหง อันดับ 4 ไกแปรรูป ตอมา ผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง ขาว และ อันดับหนึ่ง คือ ยางพารา จากตารางขางตน แสดงปริมาณการสงออกกุง (ทุกชนิด) ของ
ไทย ตั้งแตป 2550-2556 ประกอบไปดวย กุง 5 กลุม คือ (1) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (2)กุงแหง (3) กุงตมหรือนึ่ง 
(4) กุงกระปอง และ (5) กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย ท้ัง 5 กลุม มีมูลคาการสงออกประมาณ 69 ลานบาท 
ถึง 109 ลานบาท ซ่ึงมีมูลคาการคามากท่ีสุดในป 2554 รองลงมา ป 2553 และ 2555 อยางไรก็ตาม ป 2556 
เปนปท่ีสงออกนอยท่ีใน คือ 69,268.48 ลานบาท 

 

 
 
พิจารณาการถวงน้ําหนักท้ัง 5 กลุมพบวา ประเทศไทยสงออกในกลุมท่ี 1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง มี

อัตรารอยละกวา 50 ตั้งแตป 2550 – 2553 แตตั้งแต ป 2554 – 2556 มีอัตราลดลง คือ รอยละ 48 ในป   
2554 และ 2555 แตในป 2556 นั้น ลดลงสูงสุดถึง รอยละ 43 ผูวิจัยยังพบวา ในกลุมท่ี 5 กุงปรุงแตงหรือทํา
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ไวไมใหเสีย นั้น มีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกป ตั้งแตป 2550 รอยละ 39 ป 2551 รอยละ 43 และ ป 2552 รอยละ 46 
แตลดลง ในป 2553 รอยละ 44 อยางไรก็ตาม ป 2554 เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญและมีอัตราถวงน้ําหนักท่ี
มากกวาในกลุมท่ี 1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง ตั้งแต ป 2554 จนถึง 2556 คือ รอยละ 48 รอยละ 48 และรอยละ 
43 สวนกลุมท่ี 5 กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย มีอัตราถวงน้ําหนักรอยละ 50 รอยละ 52 และรอยละ 56   
ซ่ึงเกิดจาการพัฒนาสินคาวัตถุดิบกุงใหเกิดความหลากหลายตอผูนําเขาสินคาเพ่ิมข้ึนผลกระทบดานการ
สงออกกุงแชแข็ง จากปจจัยภายนอก เรื่องท่ี สหภาพยุโรป ออกประกาศกฏระเบียบคณะมนตรีแหงสหภาพ
ยุโรปวาดวยการจัดต้ังระบบของประชาคมในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาด
รายงาน และไรการควบคุม (Council Regulation (EC) No 1005/2008 of Illegal, Unregulated and 
Unreported Fishing: IUU Fishing) ซ่ึงคณะมนตรียุโรปประกาศกฎระเบียบดังกลาวในวันท่ี 29 กันยายน 
2551 และมีผลบังคับใชกับสินคาประมงท่ีนําเขาสหภาพยุโรปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 นั้น 

 

 
 
จากปริมาณการสงออกกุง(ท้ังหมด)ของไทย ตั้งแตป 2550 ถึง 2556 พบวา การสงออกไปประเทศท่ี

อยูในเครือสหภาพยุโรปนั้น  มีมูลคาการสงออกท้ังสิ้น 7 พันกวาลานบาท เพ่ิมข้ึนทุกต้ังแตป 2550 ถึงสูง
ท่ีสุด 2554 มี มูลคาการสงออก 15,974 ลานบาท ซ่ึงทางสหภาพยุโรป ประกาศกฎระเบียบ IUU Fishing ใหมี
ผลบังคับใชเริ่ม 1 มกราคม 2553 อยางไรก็ตาม ในป 2554 มีปริมาณการสงออกท่ีสูงนั้น เกิดมาจากผลคํา
สั่งซ้ือท่ีคางอยูของปท่ีแลว 2553 ซ่ึงการสั่งนําเขาสินคาจะสั่งแบบลวงหนา เพ่ือหลีกเลี่ยงความผันผวนดาน
คาเงินแลกเปลี่ยนและปจจัยอ่ืนๆ หลังจากท่ีสหภาพยุโรป เริ่มบังคับใชนั้น จะเห็นวา ปริมาณการสงออกกุงมี
ปริมาณเริ่มลดลงในป 2555 จาก 15,974 ลานบาท ในป 2554 เปน 14,074 ลานบาทในป 2555 ลดลง 1,900 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.9 จากปท่ีแลว สวนในป 2556 มีมูลคาการสงออกท้ังสิ้น 9,487 ลานบาท ลดลง
จากปท่ีแลว รอยละ 32.59 ประเทศไทยสูญเสียมูลคาการสงออกกุงถึง 4,587 ลานบาท ซ่ึงหากพิจารณาตั้งแต
สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบ IUU นั้น พบวา ประเทศไทยสูญเสียการคาท้ังสิ้น 6,487 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 40.61 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2554  

จากแผนภาพดังกลาวขางตน พบวา ถึงแมวา สัดสวนการสงออกไปยังประเทศสหภาพยุโรปมีอัตรา
รอยละแค 10-15 จากมูลคาการคาท้ัง 5 กลุมแตเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยภายนอกเรื่องสถานการณการคา
มนุษยแลว สหรัฐมีสัดสวนรอยละ 37-52 ซ่ึงมากกวาสหภาพยุโรป และหากพิจารณาแนวโนมของปจจัย
ภายนอก ท้ัง TIP Report และ IUU Fishing พบวา แนวโนมจะไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ปจจัยท้ัง     
สองดาน มีนัยสําคัญ กอนใหเกิดผลกระทบตอการสงออกกุงของประเทศไทย หากไมมีการปรับเปรียบ
กฎหมายภายในประเทศใหสอดคลอง กับนานาชาตินั้นเอง 
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ขอเสนอแนะ 

จากแรงผลักดันปจจัยภายนอกจากนานาชาติ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของประเทศไทย หลายฉบับมาจนถึง ป 2560 ซ่ึงเปนแรงผลักภายใน กอใหเกิดโอกาสและความทาทาย
หลายประการ หนึ่งในประกาศกฎระเบียบของภาครัฐ คือ พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานคน
ตางดาว พ.ศ. 2560  วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปรับปรุงกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติยังไมครอบคลุมการบริหาร
จัดการการทํางานของ คนตางดาวท้ังระบบ ซ่ึงมีกฎหมายอยู 2 ฉบับ เนนเรื่องการใหความคุมครอง อํานวย
ความสะดวกใหกับท้ังนายจางและแรงงานตางดาว การเพ่ิมโทษนายจางท่ีกระทําผิดกฎหมายพรอมดึงประชา
สังคมเขามามีสวนรวม เพ่ือปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ซ่ึง กฎหมายแรก คือ พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 และกฎหมายท่ี 2 คือ พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับ
นายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 มีสาระดังนี้ (1)ผูใดรับคนตางดาวทํางานท่ีหามคนตางดาวทํา/รับคนตางดาวท่ี
ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับคนตางดาว ซ่ึงไมมีใบอนุญาตทํางานกับตนเขาทํางาน – มีโทษปรับ 400,000 – 
800,000 บาท ตอคน (2) ผูใดใหคนตางดาวทํางานไมตรงตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต – มีโทษปรับไมเกิน 
400,000 บาท ตอคน (3) คนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหทํางาน/ทํางานท่ีหามคนตางดาวทํา –      
มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 2,000 – 100,000บาท (4) คนตางดาวท่ีทํางานจําเปนและเรงดวน แตไม
แจงนายทะเบียน – มีโทษปรับตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท (5)คนตางดาวทํางานแตกตางจากท่ีกําหนดไว
ในใบอนุญาต – มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท (6)ผูใดยึดใบอนุญาตทํางาน/เอกสารสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาว – มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท (7)ผูใดหลอกลวงผูอ่ืนวา สามารถนําคน
ตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศไทย – มีโทษจําคุก 3-10 ป หรือปรับ 600,000 – 1,000,000 บาทตอ
คน (8) ผูใดประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางาน โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน – มีโทษ
จําคุก 1-3 ป หรือปรับ 200,000 – 600,000 บาท 

จากสาระสําคัญของ พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2560 พบวา ผล
การบังคับใชมีตอ (1) นายจาง/ผูประกอบการ (2) แรงงานตางดาว (3) บริษัทจัดหางาน และ (4) นายหนา
แรงงาน จะเห็นวา พรก มีจุดเดนท่ี การเพ่ิมโทษกับผูเก่ียวของ แตภาครัฐฯ ไมมีแผนรองรับการจัดการปญหา
เดิม เพ่ือใหเกิดการปรับ ตัวของผูประกอบการ ซ่ึงเห็นดวยในหลัการออกกฎหมายดังกลาว ท่ีจะทําใหแรงงาน
ตางดาวท่ีอยูนอกระบบ เขาระบบมากข้ึน แตในสวนของรายละเอียดเนื้อหาของ พ.ร.ก. ไมเห็นดวยหลายขอ 
โดยเฉพาะบทลงโทษ ท่ีคาปรับสูงถึง 4-8 แสนบาท ซ่ึงสูงเกินเหตุ ในแงหนึ่งอาจมองไดวา ผูนํารัฐบาลมีความ
จริงจังท่ีตองการใหผูประกอบการนําแรงงานตางดาวท่ีอยูนอกระบบเขามาสูในระบบ แตอีกแงหนึ่งอยากถาม
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วาสมเหตุผลหรือไมนอกจากนี้ ในสวนคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวซ่ึงตองข้ึนทะเบียนใหม
ทุกป ถือเปนจํานวนเงินท่ีสูงมาก แรงงาน 1 คนมีคาใชจายท้ังกระบวนการประมาณ 3 หม่ืนบาทตอป ซ่ึงใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เอสเอมอี ก็คงไมไดจางแรงงานเพียงแค 1 คนเทานั้นแต จะใชแรงงานสูงถึง 
20-30 คน คาธรรมเนียมท่ีนายจางตองจายในแตละป จะอยูใรระดับหลายแสนถึงหลักลานบาท ถือเปน
ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยเฉพาะในกิจการดานประมง เชื่อวาจะมีตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนสูงถึงปละ 5 หม่ืนลาน
บาท และบางธุรกิจ โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก อยางเชน รานอาหาร เรือประมง อาจมีกําไรไมคุมคากับ
การตองจายคาธรรมเนียมดวยซํ้า ตองเปนกิจการลงเปนจํานวนมากสมาคมจึงมองวา การประกาศใช พ.ร.ก. 
อาจเปนการแกไขปญหาแรงงานตางดาวไมตรงจุด เนื่องจากปจจุบันการจางแรงงานตางดาวท่ีถูกกฎหมาย 
จะตองมาจากแรงงานท่ีอยูภายใต MoU เทานั้น ทําใหแรงงานไมสามารถเปลี่ยนนายจางได สงผลใหธุรกิจบาง
ประเภทขาดแคลนแรงงานดวยซํ้า จึงตองแอบลักลอบใชแรงงานท่ีผิดกฎหมายขอเสนอแนะไปยังรัฐบาล ให
ปรับเปลี่ยนการจางงานแบบใหม จากระบบ MoU เปนระบบการขอใบอนุญาต ทํางานแบบสากล ขอวีซา
ทํางานในประเทศ โดยใหนายจางเปนผูรับรองการทํางาน เหมือนกับแบบท่ีเราจะไปทํางาน ท่ีสหรัฐอเมริกาก็
ตองไดใบรับรองจากบริษัทในสหรัฐอเมริกากอนเชื่อวา วิธีดังกลาวจะแกไขปญหาไดตรงจุด และยังเปนการ
แกไขปญหาขาดแคลนแรงงานตางดาวท่ีมีทักษะ หรือแรงงานสามารถทํางานไดทัน ไมตองสอนงานใหม 
(อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกนานน้ําไทย, มิตชน 28 มิถุนายน 2560) 
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                                         บทความปริทัศน 

คุณภาพบริการ : องคประกอบในบริบทของธุรกิจการ 
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย 

 
จักรพันธ กิตตินรรัตน01 

 
แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ของคุณภาพการใหบริการ (service quality) เปนแนวคิดท่ี

ไดรับการเสนอไว โดยโครนินและเทเลอร (Cronin and Taylor, 1992 อางใน ชัชวาล อรวงศศุภทัต, 2561) 
ซ่ึงคุณภาพบริการเปนสิ่งท่ีตัดสิน ชี้วัดจากการเปรียบเทียบประสบการณของผูรับบริการไดรับบริการ กับ
ความคาดหวังท่ีผูรับบริการนั้นมีในชวงเวลาท่ีมารับบริการ และเปนสิ่งท่ีชวยใหสามารถวัดคุณภาพ
การใหบริการได ซ่ึงมีนักวิชาการจํานวนมากพยายามเสนอแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการจําแนก
องคประกอบของการวัดคุณภาพบริการไวหลากหลายนัยยะ ดังนั้นในบทความปริทัศนนี้ ผูเขียนจะ
นําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับองคความรูเรื่องคุณภาพบริการท่ีสามารถนําไปประยุกตได
ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการบริการ โดยจะยกตัวอยางการปรับองคประกอบของคุณภาพ
บริการในการนําไปใชในการวัดคุณภาพบริการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

คําวา คุณภาพบริการ หมายถึง ความเปนเลิศ หรือเหนือกวาท่ีผูบริโภคคาดการณไววาจะ
ไดรับจากสินคาหรือบริการนั้น (Zeithaml, 1988 อางใน Kumar & Lim, 2008) ในขณะท่ีไซแทมลและ
คณะ (Zeithaml, et al., 1996) เสนอวา คุณภาพบริการเปนสิ่งท่ีเกิดจากความคาดหมายของลูกคาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอบริการนั้น แตคุณภาพบริการเปนเรื่องท่ีซับซอนมีหลายองคประกอบ ดังท่ี พาราซูรามาน 
ไซแทมล และเบอรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ไดอธิบายวา นิยาม และมาตรวัดของ
คุณภาพบริการนั้นอาจจะแตกตางกันไดข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา ซ่ึงผูเขียนไดนิยามคุณภาพ
บริการในธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี หมายถึง ระดับความคิดเห็นของลูกคาตอคุณภาพบริการ
ดานตางๆ ท่ีลูกคาไดรับจากการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีซ่ึงตนเองใชงานอยูในปจจุบัน ซ่ึงประยุกตจาก
นิยามของลิม (Lim, 2005) ซ่ึง ลิม ไดจําแนกองคประกอบของคุณภาพบริการท่ีไดประยุกตมาจากแนวคิด
ของกรอนรูส (Gronroos, 1988) ซ่ึงไดเสนอไววา คุณภาพบริการนั้นจําแนกไดเปนสองมิติ คือ คุณภาพเชิง
เทคนิค (technical quality) ซ่ึงเปนเรื่องของผลงาน หรือบริการท่ีผูรับบริการไดรับ และคุณภาพเชิงหนาท่ี 
หรือคุณภาพดานคุณลักษณะการทํางาน (functional quality) ซ่ึงเก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธระหวาง   
ผูใหบริการกับผูรับบริการในแตละสถานการณ  และพฤติกรรมการบริหารท่ีผูใหบริการแสดงออกมา 
(ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2553) โดยนักวชิาการจํานวนมากในการนําแนวคิดของ กรอนรูส ไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ
สรางมาตรวัด หรือองคประกอบของคุณภาพบริการ เชน เกอรพอรต และคณะ (Gerpott, et al., 2001)    
ไดพัฒนาองคประกอบสําหรับการวัดคุณภาพการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศเยอรมัน โดยให
ความสําคัญกับการวัดคุณภาพเชิงเทคนิค ดวยการประเมินคุณภาพเครือขาย การประเมินเก่ียวกับ
ราคาท้ังทางตรง และทางออม โดยใหความสําคัญกับการประเมินดานหนาท่ีเพียงรายการเดียว คือ       
การดูแลลูกคา  

1 ผูชวยศาสตราจารย สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ในขณะท่ี ลิม (Lim, et al., 2006) มีความเห็นวาการประเมินคุณภาพเชิงหนาท่ีก็มีความสําคัญใน
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดังกลาวมาแลว จึงไดเสนอองคประกอบของคุณภาพบริการท่ีสมดุลท้ัง
สองสวน คือ คุณภาพเชิงเทคนิคจะประกอบดวย แผนราคา (pricing plans) คุณภาพเครือขาย (network 
quality) และการใหบริการขอมูล (data services) ถือวาเปนบริการท่ีไดรับความนิยมตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในปจจุบัน สวนทางดานคุณภาพเชิงหนาท่ีนั้น ประกอบดวยระบบการเรียกเก็บเงิน (billing 
systems) และคุณภาพของการบริการลูกคา (customer service quality) ซ่ึง ลิม แสดงความเห็นวาเปน
ปจจัยสําคัญ เนื่องจากท่ีผานมานั้นมีจํานวน ผูรองเรียนเก่ียวกับความไมถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ
มากเปนอันดับตนๆ และสงผลใหลูกคาเกิดความไมเชื่อถือ และไมพึงพอใจ (Lim, 2005)  

จากนั้น ลิม ไดนําแนวคิดของ กรอนรูส มาผสมผสานกับ Service Gap Model ของพาราซูรา
มาน และคณะ (Parasuraman, et al., 1988) สรางเปนองคประกอบของคุณภาพบริการสําหรับใชใน
ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี กลาวคือ คุณภาพเชิงเทคนิคจะพิจารณาจาก แผนราคา คุณภาพ
สัญญาณ คุณภาพของเสียง และขอมูลบริการเสริมกับคุณภาพเชิงหนาท่ีหรือคุณภาพดานคุณลักษณะการ
ทํางาน ซ่ึงพิจารณาจากระบบการเรียกเก็บเงิน และคุณภาพ  การบริการลูกคาของผู ใหบริการ
โทรศัพทมือถือ เปนตน แตมีขอสังเกตวาคุณภาพเครือขายนั้นยังมีองคประกอบท่ีซอนกัน คือ คุณภาพ
ของเสียง ซ่ึงเปนผลลัพธจากความมีคุณภาพของเครือขายในการสงสัญญาณโทรศัพท ตลอดจนระยะเวลา
ในการเชื่อมตอสัญญาณ (Shi, Zhou, & Liu, 2010) และแบงเปนคุณภาพเครือขาย ซ่ึงเก่ียวของกับความ
ครอบคลุมความเขมขนของสัญญาณ เปนตน (Kumar & Lim, 2008) ดังนั้นองคประกอบของคุณภาพ
บริการในธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงประกอบดวย  

1) คุณภาพเครือขาย คือ คุณภาพของการใชงานท้ังเครือขาย (Eshghi, et al., 2008; Tung, 2010)  
2) คุณภาพสัญญาณเสียง คือ ปราศจากเสียงรบกวน หรือเสียงขาดหาย (Kim & Yoon, 2004)  
3) คุณภาพของบริการเสริม คือ การท่ีผูใหบริการมีนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีรองรับการ

ใชงานของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Jonas, Per, Anders, & Parasuraman, 2006) ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ี
จะเพ่ิมผลิตภาพของการบริการ และลดขอรองเรียนจากลูกคาท่ีใชบริการเสริม (Parasuraman, 2010)  

4) การดูแลลูกคา คือ การท่ีผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีระบบการใหบริการท่ีดี 
รวมถึงการตอบสนองตอการรองเรียนของลูกคาอยางรวดเร็ว และทันเวลา (Dong, 2007; Kim & Yoon, 2004) 

5) แผนราคา คือ การกําหนดโครงสรางราคา หรือแพ็คเกจคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหมี
ความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการใชงาน สถานภาพทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของลูกคา (Kim 
& Yoon, 2004)  
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คําแนะนําการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี)    
โดยมีกําหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ สําหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เง่ือนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน 

2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเน้ือหา 
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์          
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผา่นการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง (Peer Review) 
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 

บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer Review) ดังนี้ 

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะดําเนินการส่งบทความเพ่ือกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จํานวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองน้ี      
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review) 

4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความน้ันๆควรนําลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหน่ึงหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ 
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1. ข้อกําหนดต้นฉบับ 
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ 

A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A 4 

 กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว               
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 หมายเลขหนา้ ใหใ้ส่ไว้ในตําแหน่งด้านขวาต้ังแต่ต้นจนจบบทความ 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัด   หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point 
 ตัวอักษร การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-20 

หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์ตามที่
กําหนดดังน้ี 

 ขนาดกระดาษแยกเป็นคอลัมน์เดียว  
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชื่อเร่ือง/ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทย ภาษา อังกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) 
กําหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด  point, 

ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา กําหนดตรงกลาง  
( ไ ม่ต้องระบุตํ าแหน่งการ
พิมพ์หรือคํานําหน้าชื่อ) 

ขนาด 14 point 

ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน ตัวปกติ ด้านล่างการอ้างอิง ขนาด 14 point 
ชื่อบทคัดย่อ 
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา กําหนดกึ่งกลาง ตัวหนา ขนาด 16 point 

ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 point 
คําสําคัญ (Keywords) 
ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา สําหรับหัวข้อ 

ตัวปกติ สําหรับเนื้อหา 

*ประมาณ 4-5 คํา 

กําหนดชิดชอบซ้าย ขนาด 14 point 

เนื้อหาบทความ 

หัวข้อใหญ่ 
หัวข้อรอง 

เนื้อหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

กําหนดชิดซ้าย 

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

- 

 

ขนาด 16 point 

ขนาด 16 point 

ขนาด 16 point 

ข้อความในภาพและตาราง ตัวปกติ - ขนาด 14 point 
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง) ปกติ - ขนาด 14 point 
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2. ส่วนประกอบของบทความ 
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรช้ีประเด็นที่ต้องการนําเสนอให้ชัดเจนและมีลําดับ เน้ือหาที่เหมาะสม

เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์     
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง) 

1.1 ช่ือเรื่อง (Title)  
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจํานวนคําควรอยู่ระหว่าง 200-300 คําควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้คําได้กระชับและให้สาระสําคัญตรงประเด็น   

1.3 คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําที่เป็นคําสําคัญของเน้ือหาเหมาะสมสําหรับนําไปใช้ 
เป็นคําค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง 

1.4 บทนํา (Introduction) เป็นส่วนแนะนําและปูพ้ืนเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของ
เน้ือหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเน้ือหาของบทความ 

1.5 เน้ือหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเน้ือหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงลําดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเน้ือหา 

1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเน้ือหาที่เราได้นําเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 

1.7 เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบAPA (American Psychological 
Association) 

2. บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
21. ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยและ   

ตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 
2.2 ช่ือผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุช่ือนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

ไม่ต้องระบุตําแหน่งหรือคํานําหน้าช่ือแต่ให้ระบุงานประจําและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ 
2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน     

ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ และผลการวิจัย) 

2.4 คําสําคัญ (Keyword) ระบุคําที่เป็นคําสําคัญของเน้ือหาเหมาะสมสําหรับนําไปใช้เป็นคําค้นใน
ระบบฐานข้อมูล 

2.5 บทนํา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปัญหา และเหตุผลที่นําไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัย 

อย่างละเอียดและชัดเจน 
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย  
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การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน 

2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย 
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเช่ือมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนํา 
ผลการวิจัยน้ันไปใช้ประโยชน์ 

2 .11 เอกสารอ้าง อิง  (Reference)  เ ขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ APA (American 
Psychological Association) 

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation) 

 ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาไทย   (ช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 

 3.2 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตํารา เอกสาร) 
กรณีผู้แต่งคนเดียว 
การอ้างอิงให้ระบุ ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย

เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น   

(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64) 
กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ต้องระบุเลขหน้า  
เช่น 
(ประเวศ วะสี, 2546) 
กรณีที่ผู้แต่งใช้ฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ นําหน้าให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าหนังสือ  
เช่น  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540) 
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่  

เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น  
(กุลพล  แสงจันทร์, 2540) 
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนช่ือผู้แต่งคร้ังเดียว แล้วเรียงปีที่

พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545) 
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กรณีผู้แต่ง 2 คน 
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนช่ือผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหน่ึง ตามด้วย 

“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2  
เช่น  
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหน่ึงวรรคตามด้วย

ตัวอักษรช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค 
ตามด้วยช่ือสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อช่ือต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
(William, R., & Sales, B. D., (2008) 
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน  
ชาวไทยใช้ช่ือ ช่ือสกุล คั่นเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้คําว่า 

“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย 
เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญย่ิง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุล ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหน่ึง

วรรคตามด้วยตัวอักษรช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหน่ึงวรรค หน้าผู้แต่งคน
สุดท้ายแล้วใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อช่ือต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009). 
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน 
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา  
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544) 
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ให้ลงช่ือแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า  
เช่น 
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16) 
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ 
ให้ลงรายการด้วยช่ือ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” 

“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
เช่น 
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546) 
(Shah & Ratcliffe, editor, 2003) 
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อ้างอิงในเนื้อหาจากโสตทัศนวัสดุ 
ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ผลิต ตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ 
เช่น 
(สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ, 2544: CD-ROM) 
การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.) 
ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล 
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547) 
(western university, 2005) 

4. การเขียนบรรณานุกรม 
4.1 หนังสือ 

ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
4.2 บทความวารสาร 

ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย 
ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน  

เดือน ปี, จาก URL หรือ ช่ือฐานข้อมูล 
4.3 รายงานการประชุม 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.  
4.4. วิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ช่ือ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ต้ังมหาวิทยาลัย 

4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์  
ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี 

พ.ศ.,จาก htt://www. 
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ 

ช่ือผู้แต่งหรือช่ือคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ช่ือบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า. 
กรณีภาษาอังกฤษ  จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp. 

4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ 
ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. 

4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ตําแหน่ง. สัมภาษณ์. 

การส่งต้นฉบับ     
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ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ(Microsoft Word) และแบบฟอร์มนําเสนอบทความเพื่อ
พิจารณา ตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่าน้ัน 

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบ้ืองต้น เก่ียวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ 
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