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วัตถุประสงค์ : 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

(ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
2. เป็นสื่อกลางในการน าเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า

และน าไปสู่การเพิ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอบเขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการ

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ นิติศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์/ศิลปศาสตร์/นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

2. บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์          
ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างเคร่งครัด 

3. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน 
โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็น
บทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

5. ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความวารสารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ จิยะจันทน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

บรรณาธิการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา     ตันเปาว์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี วงษ์วิฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร ์ วรวัฒนะปริญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        พระนครเหนอื วิทยาเขตระยอง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทมุ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ฤาแรง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.อุดม     สมบรูณ์ผล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.รวงทอง     ถาพันธ์ุ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.นิพิฐพนธ์      สนิทเหลือ  สถาบันเทคโนโลยสีุวรรณภูม ิ
ดร.รัษฎากร     วินิจกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ดร.พระปลัดสมชาย    ปโยโค   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย 
 

ฝ่ายประสานงานและจัดการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ก าหนดออกเผยแพร่ 

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 
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บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 
เป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในเชิงวิชาการ โดยวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยจ านวน 21 บทความ และบทความวิชาการ จ านวน 2 บทความ 
ซึ่งเป็นบทความจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

บทความวิจัย 1) การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ าสลัดส าหรับรับประทานกับผัก
เกล็ดน้ าแข็ง 2) อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
อาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร3) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 4) รามเกียรติ์ :ภาพสะท้อนโลกทัศน์ทางการเมืองไทยและสังคมในอุดมคติของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 5) ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 6) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีของส านักงาน
บัญชีในเขตภาคตะวันออก 7) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามกฎหมายว่าด้วย
คณะสงฆ์ 8) ปัจจัยทางการจัดการการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่
อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 9) มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาเหยื่อ
ผู้เสียหายในคดีอาญาและสทิธิในการได้รับการเยียวยาจากรฐั 10) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่านช่องทางงานแสดงจุดเด่นสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 11) อิทธิพลของการ
กล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 12) ปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการบังคับใช้
สิทธิทางอาญาศึกษาเฉพาะกรณี การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า 13) การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 14) ความไว้วางใจ
ในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการยอมรับเทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจช้ือชุดผ้าไทยสตรีด้วยวิธีไลฟ์สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 15) การสังเคราะห์งานวิจัยผล
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน16) การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ 17) การบริหารงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมหาเจริญอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 18) มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 19) อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน   
ในประเทศไทย 20) อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก ากับอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุน       
ขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 21) ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จังหวัดเชียงราย  

บทความวิชาการ ดังนี้ 1) กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับมาตรฐาน ไทยแลนด์ 4.0 2) Communication 
Innovation and Lifelong Learning of the Elderly  
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กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในวารสาร กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในวารสารจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน  

 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ 
           บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
 

บทความวิจัย          หน้า 
การศึกษาการยอมรบัของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น ้าสลัดส้าหรับรับประทานกับผักเกล็ดน ้าแข็ง   1 
Consumer Acceptance of Salad Dressing to eat with Ice Plant Vegetable 

กมล สงบุญนาคและคณะ 
 

อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของครู    13 
อาสาสมัครศูนย์พฒันาเด็กกอ่นวัยเรียนในเขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 
Structural Influences of Knowledge Management Toward Work Efficacy  
of Teacher Volunteers in The Pre-School Child Development Center,  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าสลัดและศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์น้้าสลัดส้าหรับรับประทานกับผักเกล็ดน้้าแข็ง โดยท้าการศึกษาสูตรน้้าสลัดมาตรฐานและท้าการคัดเลือก
สูตรน้้าสลัดที่เหมาะสม 5 สูตรด้วยการประเมินทางประสาทสัมผัสของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จากน้ันท้าการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสแบบเรียงล้าดับความชอบ โดยมีผู้ท้าการทดสอบ 30 คน ได้สูตรน้้าสลัด 2 สูตร แล้วน้าไปท้าการศึกษา      
การยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้ 9-Point Hedonic Scale กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ 100 คน ด้วยการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง แล้วท้าการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้้าสลัดในด้าน สี กลิ่น รสชาติโดยรวม ความข้น และความชอบ
โดยรวม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Paired Samples t-test 
จากน้ันท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัด 2 สูตร จ้าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ด้วยวิธี Independent Samples t-test 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการคัดเลือกน้้าสลัด 5 สูตรด้วยการประเมินทางประสาทสัมผัสกับผู้เชี่ยวชาญ   
ด้านอาหาร ได้แก่ 1.สูตรสไปซ่ีซีฟู้ด 2.สูตรชิลลี่แกรลิค 3.สูตรเซ่ียงไฮ้ 4.สูตรออริจินัล 5.สูตรญี่ปุ่น แล้วท้าการคัดเลือกน้้าสลัด
ด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเรียงล้าดับความชอบ โดยมีผู้ท้าการทดสอบ 30 คน พบว่า น้้าสลัดสูตรเซ่ียงไฮ้           
และน้้าสลัดสูตรออริจินัล มีคะแนนความชอบมากเป็น 2 อันดับแรก 
 2) ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความชอบน้้าสลัด 2 สูตร จ้าแนกตามคุณลักษณะ
ด้าน สี กลิ่น รสชาติโดยรวม ความข้น และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี Paired Samples t-test พบว่า ผู้ท้าการทดสอบ           
มีความชอบน้้าสลัด 2 สูตร ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัด 
จ้าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ด้วยวิธี Independent Samples t-test พบว่า ผู้ท้าการทดสอบ
มีความชอบน้้าสลัดสูตรเซ่ียงไฮ้ ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน แต่ผู้ท้าการทดสอบมีความชอบน้้าสลัดสูตรออริจินัล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ 
 

ค้าส้าคัญ: การยอมรับของผู้บริโภค; ผลิตภัณฑ์น้้าสลัด; ผักเกล็ดน้้าแข็ง 
 

Abstract 
The aims of this research were to developed salad dressing products and studied 

consumer acceptance of salad dressing products to eat with Ice plant vegetable. Research 
methods were to developed of standard salad dressing recipes and selected 5 suitable salad 
dressing recipes by sensory evaluation with food experts. Then, sensory tests in ranking test 
which 30 consumers were tested to selected 2 salad dressing products. Then, Consumer 
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acceptance of salad dressing products by using a sensory acceptance of 100 consumers with 
purposive selection and using the 9-Point Hedonic Scale for sensory acceptance of consumers. 
Then the salad dressing products characteristics were analyzed in terms of color, flavor, overall 
taste, concentration and overall satisfaction by Mean and Standard Deviation and Compared 
Mean by Paired Samples t-test and Analysis of Variance in testing the difference of average liking 
of salad dressing products in 2 formulas by gender, age, education, occupation, income and 
status by Independent Samples t-test. 

The results showed that 1) selected 5 suitable salad dressing recipes by sensory 
evaluation with food experts were 1. Spicy Seafood Salad Dressing 2. Chilli garlic Salad Dressing 3. 
Shanghai Salad Dressing 4. Original Salad Dressing and 5. Japanese Salad Dressing. After that, the 
salad dressing was selected by sensory testing in ranking test for selected of 2 salad dressing 
products with 30 consumer, the results showed that the Shanghai salad dressing and the Original 
salad dressing were the most liking rating. 

2) Consumer acceptance found that compared the preference of the Shanghai salad 
dressing and the original salad dressing by color, flavor, overall taste, concentration and overall 
satisfaction of salad dressing, it was found that the consumer liking the salad dressing in both 
formulas were not significantly different and results of compared in average liking tests of 
Shanghai salad dressing by gender, age, education, occupation, income and status with the 
Independent Samples t-test, there were no statistically significant difference but the consumer 
had a preference for their original salad dressing with the statistically significant difference at the 
level 0.01 by gender, age, education and income. 
  

Keywords: Consumer Acceptability; Salad Dressing Product; Ice Plant Vegetable 
 
บทน้า 
 ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีต มีความต้องการที่หลากหลาย และเริ่มที่จะเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์       
ต่อสุขภาพของตนเองมากข้ึน ประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจอาหารที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว    
อย่างเฉพาะเจาะจง และหลากหลายมาก แต่โดยรวมแล้วเกิดจากผู้บริโภคที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการ    
มีสุขภาพที่ดีและการมีอายุที่ยืนยาว จึงต้องการรักษาความสมดุลของอาหารที่รับประทานเข้าไป                 
และการไม่เกิดโรค รวมถึงส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี ผู้บริโภคเริ่มน้าเรื่องการบริโภคอาหารและสุขภาพมาเช่ือมโยง 
เช่น การบริโภคอาหารที่ดีจะมีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ ในทางตรงกันข้ามหากมีการบริโภคไม่ถูกต้อง       
อาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ ได้ เช่น ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคไตและโรคเบาหวาน เป็นต้น      
สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติรายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกมีจ้านวน 415 ล้านคน       
และจะเพิ่มข้ึนเป็น 642 ล้านคนในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีระดับน้้าตาล      
ในเลือดสูงเนื่องมาจากความบกพร่องในการท้างานของฮอร์โมนอินซูลินที่มีสาเหตุจากหลายประการ 
เช่น กรรมพันธ์ุ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานมากเกินไป ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์
อาหารหลายชนิดที่ผลิตข้ึนมาส้าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้้าตาล และผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น 
หมากฝรั่งที่ไม่มีน้้าตาล อาหารลดพลงังานและเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้้าตาล เป็นต้น 
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 สลัดถือเป็นอาหารที่มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบหลัก อุดมไปด้วยสารอาหารที่ส้าคัญ 
ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร รับประทานคู่กับน้้าปรุงรสที่เรียกว่าน้้าสลัด ซึ่งเป็นน้้าปรุงรส   
หรือซอสปรุงรสที่มีส่วนประกอบหลักได้แก่ น้้ามันพืช ไข่แดง มัสตาร์ด น้้าตาล เกลือ พริกไทยขาว ออริกาโน 
และน้้าส้มสายชู จากส่วนประกอบดังกล่าวการรับประทานน้้าสลัดที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และระดับน้้าตาลในเลือดสูง เป็นต้น ดังนั้นการทานน้้าสลัดคู่กับผักที่มี
สารอาหารที่ส้าคัญ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะผักเกล็ดน้้าแข็ง ซึ่งเป็นผักที่มีลักษณะ
ภายนอกคล้ายมีเกล็ดน้้าแข็งเกาะอยู่ที่ล้าต้นหรือใบของผัก เมื่อรับประทานแล้วจะให้ความรู้สึกกรอบ
และมีรสเค็มเล็กน้อย ให้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารไอโนซิทอล  โพรลีน วิตามินเค 
และเบต้าแคโรทีน อีกทั้งยังปลอดภัยเพราะไม่มีสารก้าจัดแมลงหรือศัตรูพืชตกค้าง(สถาบันอาหาร, 2555) 
สามารถช่วยลดภาวะการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ และที่ส้าคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง    
(Park, K.S., Kim, S.K., Cho, Y, et al. 2016) ในต่างประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดี นิยมน้าต้นและใบมากิน    
ร่วมกับผักสลัด ช่วยขัดขวางการเกิดไตรกลีเซอไรด์ ลดน้้าตาลในเลือด แต่ในประเทศไทยมีให้เห็นค่อนข้างน้อย
ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาสูงกิโลกรัมละหลายร้อยบาท (ไทยรัฐออนไลน์,2562) ผักเกล็ด
น้้าแข็งจึงเป็นผักเศรษฐกิจในอนาคตที่น่าสนใจส้าหรับการน้ามาทานคู่กับน้้าสลัด 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าสลัดส้าหรับรับประทานกับผักเกล็ดน้้าแข็ง     
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะน้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าสลัดส้าหรับรับประทานกบัผักเกล็ดน้้าแข็ง 
 2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้้าสลัดส้าหรับรับประทานกับผักเกล็ดน้้าแข็ง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การพัฒนาคุณลักษณะของน ้าสลัด 
- สี 
- กลิ่น 
- รสชาติโดยรวม 
- ความข้น 
 

ผลิตภัณฑน์ ้าสลัดที่เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค 

- สูตรเซ่ียงไฮ้ 
- สูตรออริจินัล 
 

การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์น้้าสลัด 
- เพศ  - อายุ 
- การศึกษา - อาชีพ 
- รายได ้  - สถานภาพ 
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ทบทวนวรรณกรรม  
สลัดและน้้าสลัดเป็นอาหารที่มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบหลัก อุดมไปด้วยสารอาหาร         

ที่ส้าคัญ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร จึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความนิยม 
สามารถรบัประทานได้ทุกช่วงเวลาของมื้ออาหาร เช่น การรับประทานสลัดก่อนอาหารหลัก (Appetizer salads) 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร หรือการเรียกน้้าย่อย การรับประทานสลัดเป็นอาหารหลัก(Main course 
salads) โดยส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานเป็นอาหารมือ้เย็น(วาสนา นาราศรี, 2554) ซึ่งการบริโภคผัก
และผลไม้ดังเช่น สลัดสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง และยังมีส่วนช่วยในการลดการสูญเสีย      
มวลกระดูกในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจ้าเดือน นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ความใส่ใจต่อคุณค่า
ทางโภชนาการของส่วนประกอบที่รบัประทานควบคู่กับสลัด โดยเฉพาะเครื่องปรุงทีใ่ห้กลิ่นและรสชาติ
ที่หลากหลายหรือที่เรียกว่า น้้าสลัด(Salad dressing) ซึ่งน้้าสลัดมากมายหลายชนิดตามส่วนผสมที่แตกต่างกัน
โดยทั่วไปจะแบ่งน้้าสลัดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือสลัดน้้าข้น และสลัดน้้าใส 

สลัดน้้าข้น(Creamy dressing) มีลักษณะข้นเนื่องจากเครื่องปรุงต่าง ๆ มีการรวมตัวกันถาวร     
ไม่แยกช้ัน โดยมีไข่แดงเป็นอิมัลซิไฟเออร์(emulsifier) ที่ท้าให้น้้ากับน้้ามันรวมตัวกันดี มัสตาร์ดเป็นเครื่องปรุง
ที่ช่วยให้น้้าสลัดรวมกันง่ายและถาวรยิ่งข้ึน ถ้าเป็นน้้าสลัดข้นแบบสุขภาพหรือน้้าสลัดมังสวิรัติ จะใช้น้้านม      
ถ่ัวเหลืองเป็นอิมัลซิไฟเออร์ เพราะถ่ัวเหลืองมีสารเลซิตินที่มีคุณสมบัติช่วยให้น้้ากับน้้ามันรวมตัวกัน
(ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, 2554) ส้าหรับในทางอุตสาหกรรมจะใช้วิธีโฮโมจีไนส์ เป็นการปั่นด้วยความเร็วสูง       
หรือการใช้ความดันเพื่อท้าให้สารรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงเติมสารอิมัลซิไฟเออร์(emulsifier) 
เพื่อช่วยให้เกิดการคงตัว ซึ่งจากส่วนผสมไข่จะท้าหน้าที่เป็นตัวอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) นอกจากไข่แล้ว    
ยังนิยมใช้เจลาติน เพคติน กัมและแป้งดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์(emulsifier) อีกด้วย      
ส่วนในด้านคุณค่าทางโภชนาการของสลัดน้้าข้น พบว่าน้้าสลัดชนิดนี้จะให้พลังงานสูง เนื่องจากปริมาณน้้ามัน
ในส่วนผสมที่มากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังมีคอเลสเตอรอลด้วย(วาสนา นาราศรี, 2554) 

สลัดน้้าใส(Vinaigrette) มีลักษณะใสมองเห็นส่วนประกอบบางส่วนเนื่องจากเครื่องปรุงต่างๆ 
ของน้้าสลัดมีการรวมตัวแบบช่ัวคราว เมื่อวางพักไว้เครื่องปรุงต่าง ๆ  จะมีการแยกตัวกัน ดังนั้นก่อนรับประทาน
ต้องตีหรือเขย่าให้เข้ากันอีกครั้ง สลัดน้้าใสมีน้้ามันเป็นเครื่องปรุงหลัก ไม่ใส่ไข่หรือไข่แดงเป็นเครื่องปรุง    
(ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, 2554) เป็นน้้าสลัดสูตรพื้นฐานที่มีส่วนผสมของน้้ามันพืช ซึ่งสามารถเลือกใช้                 
ตามความเหมาะสม เช่น น้้ามันเมล็ดฝ้าย น้้ามันถ่ัวเหลือง น้้ามันดอกค้าฝอย น้้ามันข้าวโพด น้้ามันเมล็ดทานตะวัน
และน้้ามันมะกอก เป็นต้น และมีส่วนผสมของน้้าส้มสายชูที่ได้จากงานหมักขององุ่น หรือได้จากผลไม้อื่น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีน้้าตาล เกลือ และเครื่องเทศอยู่ในส่วนผสมด้วย ซึ่งน้้าสลัดประเภทนี้ ได้แก่ น้้าสลัดฝรั่งเศส
(French dressing) มีปริมาณน้้ามันในส่วนผสมมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และน้้าสลัดแบบญี่ปุ่น มีปริมาณน้้ามัน
เป็นส่วนผสมน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์(วาสนา นาราศรี, 2554) ซึ่งจะให้พลังงานต่้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ      
น้้าสลัดน้้าข้น 

ผักเกล็ดน้้าแข็ง เป็นผักที่มีลักษณะภายนอกคล้ายมีเกล็ดน้้าแข็งเกาะอยู่ที่ล้าต้นหรือใบของผัก 
เมื่อรับประทานแล้วจะให้ความรู้สึกกรอบและมีรสเค็มเล็กน้อย ให้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพที่อุดมไปด้วย        
สารไอโนซิทอล โพรลีน วิตามินเค และเบต้าแคโรทีน อีกทั้งยังปลอดภัยเพราะไม่มีสารกา้จัดแมลงหรอื
ศัตรูพืชตกค้าง(สถาบันอาหาร, 2555) สามารถช่วยลดภาวะการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้     
และที่ส้าคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง(Park, K.S., Kim, S.K., Cho, Y, et al. 2016) 
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น้าสุข ศรีเจริญ ธงชัย สุวรรณสิชณน และ สุนทรี สุวรรณสิชณน (2561) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้้าสลัดใส และอิทธิพลของเพศและอายุต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์   
และราคา โดยใชแบบสอบถามส้ารวจกลุ มผู้บริโภคกลุ มเป้าหมาย อายุ 20-60 ปี  จ้านวน 240 คน              
ส้าหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยใหคะแนนความส้าคัญแต่ละปัจจัย       
จ้านวน 16 ปัจจัย เมื่อน้าตัวแปรทั้งหมดมาวิเคราะหป์ัจจัย พบว่าสามารถจัดกลุ่มตัวแปรทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อไดเป็น 5 ปัจจัย โดยสามารถอธิบายตัวแปรเดิมทั้งหมดได้ร้อยละ 61.25 ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านยี่ห้อ
และสถานที่จัดจ้าหน่าย 2) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 3) ปจจัยด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ 4) ปจจัยด้าน
ประโยชนและความปลอดภัย และ 5) ปัจจัยดานลักษณะปรากฏ ส่วนการศึกษาอิทธิพลของเพศและอายุ        
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑน้้าสลัดใส พบวา เพศไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์และราคา ส่วนอายุมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์และราคา กลุ่มช่วงอายุ 20-39 ปี     
นิยมเลือกบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้ว และช่วงราคาต่้ากว่า 41 บาท ส่วนกลุ่มช่วงอายุ 40-60 ปี นิยมเลือก      
บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก และราคาต้ังแต่ 41 บาทข้ึนไป 

บุศราภา ลีละวัฒน์ และไตรรัตน์ แก้วสะอาด (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาน้้าสลัดไขมันต่้า     
เสริมแป้งข้าวก่้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาน้้าสลัดไขมันต่้าเสริมแป้งข้าวก่้า โดยใช้แป้งข้าวก่้าร่วมกับ
แซนแทนกัม เป็นสารให้ความข้นหนืด โดยวางแผนการทดลองแบบ central composite design 
(CCD) เพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณน้้ามันร้าข้าวร้อยละ 10-30 แป้งข้าวก่้า
ร้อยละ 1.0-7.0 และแซนแทนกัม ร้อยละ 0.1- 0.6 โดยน้้าหนักต่อสมบัติทางวิทยากระแสและค่าสี 
(L*, a*, b*) ของน้้าสลัด จากนั้นน้าน้้าสลัดไขมันต่้าที่มีสมบัติ ทางวิทยากระแสที่ใกล้เคียงกับน้้าสลัดไขมันต่้า
ทางการค้าจ้านวน 3 สูตร มาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-point hedonic scale          
พบว่าอัตราส่วนของน้้ามันร้าข้าว แป้งข้าวก่้า และแซนแทนกัมที่ได้รับคะแนนการ  ยอมรับมากที่สุด
ด้านสีและกลิ่นรส คือ 25.95:5.78:0.50 โดยน้้าหนัก ส่วนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความข้น
หนืด รสชาติ และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ(p≥0.05) เมื่อน้าน้้าสลัดไปผ่านการ           
พาสเจอร์ไรซ์และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่าน้้าสลัดมีพฤติกรรมการ
ไหลเปลี่ยนจาก shear thinning ไปเป็น Herschel-Bulkley โดยค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดเพิ่มข้ึน      
ค่าความเป็นสีแดง(a*) ลดลง ค่า ความเป็นสีเหลือง(b*) สูงข้ึน ส่วนค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
(EC50) ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
  

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. การพัฒนาคุณลักษณะของน ้าสลัด 

1.1 ศึกษาสูตรมาตรฐานน้้าสลัด จ้านวน 10 สูตร และท้าการคัดเลือกสูตรน้้าสลัดที่เหมาะสม
จ้านวน 5 สูตร โดยการประเมินทางประสาทสัมผัสกับผู้เช่ียวชาญด้านอาหารจ้านวน 3 ท่าน  

1.2 จากนั้นท้าการคัดเลือกน้้าสลัด โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเรียงล้าดับความชอบ 
(Ranking Test) ส้าหรับการให้คะแนนความชอบเรียงล้าดับความชอบโดยล้าดับที่ 1 หมายถึงชอบ
มากที่สุด และ 5 หมายถึงชอบนอยที่สุด การค้านวณค่า LSDrank ตามแบบ Fisher and Yates     
(วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย, 2554) ใช้สูตร LSDrank=1.96 [bt(t+1)/6]1/2  ในการเลือกผลิตภัณฑ์
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น้้าสลัดให้เหลือ 2 สูตร โดยมีผู้ท้าการทดสอบจ้านวน 30 คน จากนั้นจึงน้าไปท้าการทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้้าสลัดต่อไป 

2. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น ้าสลัด 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร คือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ้านวน 10,831,988 คน     
(กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, 2561) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค         
อยู่ระหว่าง 50-100 คน(Howard R. Moskowitz, Jacqueline H. Beckley, Anna V. A, Resurreccion, 2012) 
ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ้านวน 100 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเพื่อ

ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เป็นแบบสอบถามโดยใช้แบบทดสอบการประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของผู้บริโภค โดยใช้วิธีการทดสอบ 9-Point Hedonic Scale(1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 2 = ไม่ชอบมาก,        
3 = ไม่ชอบปานกลาง, 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 = เฉย ๆ, 6 = ชอบเล็กน้อย, 7 = ชอบปานกลาง,        
8 = ชอบมาก, 9 = ชอบมากที่สุด) และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
1. ผู้วิจัยท้าการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) โดยน้าแบบสอบถาม     

ให้ผู้เช่ียวชาญจ้านวน 3 ท่าน เพื่อวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) แต่ละข้อค้าถามว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กา้หนดหรือไม่ ไดผ้ลเท่ากับ 1.0 
ซึ่งสามารถน้าแบบสอบถามไปใช้ได้  

2. จากนั้นน้าแบบสอบถามไปตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย(Reliability) 
โดยน้าแบบสอบถามไปทดลองใช้(Try out) กับผู้บริโภคที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 ชุด           
ได้ผลเท่ากับ 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท้าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) 

โดยมีค้าถามส้าหรับการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างก่อนท้าการทดสอบ ได้แก่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทานน้้าสลัด      
ทานอาหารเพื่อสุขภาพ และมีอายุตั้งแต่ 18-40 ปี เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 100 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
2. วิเคราะห์คุณลักษณะของน้้าสลัด โดยใช้วิธีการทดสอบ 9-Point Hedonic Scale 

ในด้านสี กลิ่น รสชาติโดยรวม ความข้น และความชอบโดยรวม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ Paired Samples t-test  

3. วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ในทดสอบความแตกต่าง    
ของค่าเฉลี่ยความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัดจ้านวน 2 สูตร จ้าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ทดสอบ ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ด้วยวิธีการ Independent Samples t-test  
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ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาคุณลักษณะของน ้าสลัด 

ผู้วิจัยท้าการศึกษาสูตรมาตรฐานน้้าสลัด จ้านวน 10 สูตร และท้าการคัดเลือกสูตรน้้าสลัด         
ที่เหมาะสมจ้านวน 5 สูตร โดยการประเมินทางประสาทสัมผัสกับผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร จ้านวน 3 ท่าน             
โดยผลการคัดเลือก ได้แก่ 1.สูตรน้้าสลัดสไปซี่ซีฟู้ด 2.น้้าสลัดสูตรชิลลี่แกรลิค 3.น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้      
4.น้้าสลัดสูตรออริจินัล 5.น้้าสลัดสูตรญี่ปุ่น  

จากนั้นท้าการคัดเลือกน้้าสลัด โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเรียงล้าดับ
ความชอบ (Ranking Test) ส้าหรับการให้คะแนนความชอบเรียงล้าดับความชอบโดยล้าดับที่ 1 
หมายถึงชอบมากที่สุด และ 5 หมายถึงชอบนอยที่สุด จากการค้านวณค่า LSDrank ตามแบบ Fisher and 
Yates (วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย, 2554) ใช้สูตร LSDrank=1.96 [bt(t+1)/6]1/2     
ในการเลือกผลิตภัณฑ์น้้าสลัดให้เหลือ 2 สูตร โดยมีผู้ท้าการทดสอบจ้านวน 30 คน ผลการคัดเลือก 
พบว่า น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ และน้้าสลัดสูตรออริจินัล ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุด คะแนนความชอบอยู่ที่ 
62 และ 88 คะแนน ตามล้าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับน้้าสลัด     
อีก 3 สูตรดังผลในตารางที่ 1 จากนั้นจึงน้าไปท้าการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
น้้าสลัดต่อไป  

 

ตารางท่ี 1 คะแนนเรียงล้าดับความชอบ(Ranking Test) 
ผู้

ทดสอบ 
ล้าดับคะแนนความชอบ ผู้

ทดสอบ 
ล้าดับคะแนนความชอบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 4 3 5 1 2 16 4 5 2 3 1 
2 3 2 4 1 5 17 1 4 2 3 5 
3 3 2 4 1 5 18 5 3 1 4 2 
4 1 2 4 3 5 19 5 2 1 3 4 
5 4 3 1 2 5 20 5 4 3 1 2 
6 4 2 5 1 3 21 5 3 4 2 1 
7 5 3 4 1 2 22 5 2 1 3 4 
8 2 4 1 5 3 23 4 5 1 2 3 
9 5 3 1 2 4 24 5 3 4 2 1 
10 2 4 3 1 5 25 5 3 4 1 2 
11 4 5 3 1 2 26 5 1 3 2 4 
12 3 4 5 1 2 27 1 4 2 3 5 
13 4 2 1 3 5 28 5 3 4 2 1 
14 2 3 4 5 1 29 5 3 2 1 4 
15 5 3 4 1 2 30 4 2 5 1 3 
      รวม 115a 92a 88ab 62ab 93a 
      เฉลี่ย 3.83 3.06 2.93 2.06 3.1 
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หมายเหตุ 1 หมายถึง ล้าดับความชอบอันดับ 1 และ 5 หมายถึง ล้าดับความชอบอันดับ 5 
             * คะแนนล้าดับความชอบรวมที่มีอักษรเหมือนกันในแนวนอนไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น ้าสลัด 
ข้อมูลของผู้ท้าการทดสอบจ้านวน 100 คน พบว่า ผู้ท้าการทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      

ร้อยละ 52.0 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 48.0 โดยส่วนใหญ่อายุมากกว่า 31 ปี ร้อยละ 59.0 และอายุ 18-30 ปี 
ร้อยละ 41.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.0 และต่้ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 42.0 โดยส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา ร้อยละ 45.0 และท้าอาชีพที่ไม่ใช่นักศึกษา (พนักงานเอกชน ข้าราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน        
เจ้าของธุรกิจ และ อาชีพอิสระ) ร้อยละ 55.0 มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 57.0 และ   
รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 43.0 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 66.0 สมรส ร้อยละ 34.0 ตามล้าดับ 
 

ตารางท่ี 2 คะแนนความชอบต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ และสูตรออริจินอล และ 
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของน้้าสลัด 2 สูตรด้วยวิธีการ Paired Samples t-test   

                สูตร 
คุณลักษณะ  

น ้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ น ้าสลัดสูตรออริจินอล 
ค่าเฉลี่ย ± S.D. ค่าเฉลี่ย ± S.D. 

สี 7.89a ± 0.764 7.66a ± 1.365 
กลิ่น 8.09a ± 0.866 7.98a ± 0.752 
รสชาติโดยรวม 8.39a ± 0.567 8.39a ± 0.634 
ความข้น 8.44a ± 0.729 8.43a ± 0.624 
ความชอบโดยรวม 8.44a ± 0.903 8.58a ± 0.496 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยภายในแถวเดียวกันที่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างกัน หมายถึงผลิตภัณฑ์น้้าสลัดที่มีค่า
คะแนนความชอบในแต่ละคุณลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ท้าการทดสอบส่วนใหญ่มีความชอบน้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ ในด้านความข้น
ของน้้าสลัด และความชอบโดยรวม รองลงมาได้แก่ ด้านรสชาติโดยรวม กลิ่น และ สีของน้้าสลัด 

ตามล้าดับ 

ผู้ท้าการทดสอบส่วนใหญ่มีความชอบน้้าสลัดสูตรออริจินอลในด้านความชอบโดยรวม 
รองลงมาได้แก่ด้านความข้นของน้้าสลัด รสชาติโดยรวม กลิ่น และ สีของน้้าสลัด ตามล้าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความชอบน้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ และสูตรออริจินอล จ้าแนกตาม
คุณลักษณะสี กลิ่น รสชาติโดยรวม ความข้น และความชอบโดยรวม พบว่า ผู้ท้าการทดสอบมี
ความชอบน้้าสลัดทั้ง 2 สูตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัดจ้านวน 2 สูตร จ้าแนก 
ตามข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ท้าการทดสอบ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
และสถานภาพ ด้วยวิธีการ Independent Samples t-test  

ตัวแปร 
น ้าสลัดสูตร เซี่ยงไฮ้ น ้าสลัดสูตร ออริจินอล   

t-test P value ผลการทดสอบ t-test P value ผลการทดสอบ 
เพศ -1.641 0.104 ไม่แตกต่างกัน -2.858 0.005 แตกต่างกัน* 
อายุ 1.199 0.233 ไม่แตกต่างกัน 3.476 0.001 แตกต่างกัน* 
การศึกษา 1.261 0.201 ไม่แตกต่างกัน 3.566 0.001 แตกต่างกัน* 
อาชีพ 0.578 0.631 ไม่แตกต่างกัน 1.460 0.147 ไม่แตกต่างกัน 
รายได้ 1.059 0.292 ไม่แตกต่างกัน 3.336 0.001 แตกต่างกัน* 
สถานภาพ 0.948 0.345 ไม่แตกต่างกัน 0.034 0.973 ไม่แตกต่างกัน 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัด
สูตรเซี่ยงไฮ้ จ้าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ท้าการทดสอบ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพ ด้วยวิธีการ Independent Samples t-test พบว่า ผู้ท้าการทดสอบมีความชอบ        
น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

แตผู่้ท้าการทดสอบมีความชอบน้้าสลัดสูตรออริจินัลแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ในด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ จึงได้ท้าการวิเคราะห์รายคู่ต่อไป 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัดสูตรออริจินัล จ้าแนกตามข้อมูล 
ประชากรศาสตร์ของผู้ท้าการทดสอบ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้

ตัวแปร ปัจจัย  ̅ S.D t-test P value 

เพศ 
ชาย  8.69 0.468 

-2.858 0.005* 
หญิง  8.48 0.505 

อายุ 
18-30 ปี  8.44 0.502 

3.476 0.001* 
มากกว่า 30 ปี  8.68 0.471 

การศึกษา 
ต่้ากว่า ป.ตรี  8.45 0.504 

3.566 0.001* 
ป.ตรี  8.67 0.473 

รายได้ 
ต่้ากว่า 15,000 บาท  8.47 0.505 

3.336 0.001* 
มากกว่า 15,000 บาท  8.67 0.467 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัดสูตรออริจินัล 
จ้าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ โดยใช้สถิติ Independent Samples t-test แสดงให้เห็นว่า       
ผู้ท้าการทดสอบเพศชาย มีความชอบโดยรวมน้้าสลัดสูตรออริจินอล มากกว่า ผู้ท้าการทดสอบเพศหญิง       
ผู้ท้าการทดสอบอายุมากกว่า 30 ปี มีความชอบโดยรวมน้้าสลัดสูตรออริจินอล มากกว่า ผู้ท้าการทดสอบ       

9



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) I Vol.6 No.2 (May-August 2020):ISSN 2465-3578 
 

อายุ 18 -30 ปี ผู้ท้าการทดสอบที่มีการศึกษาปริญญาตรี มีความชอบโดยรวมน้้าสลัดสูตรออริจินอล มากกว่า 
ผู้ท้าการทดสอบที่มีการศึกษาต้่ากว่าปริญญาตรี และผู้ท้าการทดสอบที่มีรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท 
มีความชอบโดยรวมน้้าสลัดสูตรออริจินอล มากกว่า ผู้ท้าการทดสอบที่มีรายไดต้่้ากว่า 15,000 บาท ตามล้าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเรียงล้าดับความชอบ(Ranking Test) ของน้้าสลัด
จ้านวน 5 สูตร พบว่า น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ และน้้าสลัดสูตรออริจินัล ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุด 
คะแนนความชอบอยู่ที่ 62 และ 88 คะแนน ตามล้าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ 0.05 กับน้้าสลัดอีก 3 สูตร โดยในด้านคุณลักษณะของน้้าสลัด ผู้ท้าการทดสอบส่วนใหญ่มีความชอบ
น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ และสูตรออริจินอล ในคุณลักษณะ สี กลิ่น รสชาติโดยรวม ความข้น และความชอบ
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นสามารถตอบโจทย์และช้ีให้เห็นว่า
ผู้บริโภคให้ความนิยมน้้าสลัด 2 สูตรได้เป็นอย่างดีในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับบุศราภา ลีละวัฒน์ 
และไตรรัตน์ แก้วสะอาด (2561) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาน้้าสลัดไขมันต่้าเสริมแป้งข้าวก่้า โดยพบว่า 
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความข้นหนืด รสชาติ และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ(p≥0.05)  
 2. ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้้าสลัด โดยการทดสอบความแตกต่าง    
ของค่าเฉลี่ยความชอบผลิตภัณฑ์น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ จ้าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ท้าการทดสอบ 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ด้วยวิธีการ Independent Samples t-test พบว่า 
ผู้ท้าการทดสอบมีความชอบน้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แต่ผู้ท้าการทดสอบมีความชอบน้้าสลัดสูตรออริจินัล แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01      
ในด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ สอดคล้องกับ น้าสุข ศรีเจริญ ธงชัย สุวรรณสิชณน และ 
สุนทรี สุวรรณสิชณน (2561) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้้าสลัดใส      
และอิทธิพลของเพศและอายุตอรูปแบบบรรจุภัณฑและราคา ในส่วนของการศึกษาอิทธิพลของเพศ
และอายุตอรูปแบบบรรจุภัณฑและราคาของผลิตภัณฑน้้าสลัดใส พบวา เพศไมมีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบ
บรรจุภัณฑและราคา สวนอายุมีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑและราคา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าไปใช้ 

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเรียงล้าดับความชอบ (Ranking Test) ของน้้าสลัด
จ้านวน 5 สูตร พบว่า น้้าสลัดสูตรเซี่ยงไฮ้ และน้้าสลัดสูตรออริจินัล ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุด 
โดยที่คุณลักษณะของน้้าสลัดด้าน สี กลิ่น รสชาติโดยรวม ความข้น และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้้าสลัดเพื่อจ้าหน่าย
ควรท้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าสลัด 2 สูตรดังกล่าว เพราะได้รับความนิยมและตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และท้าการทดสอบตลาดต่อไปในอนาคต 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. จากการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคน้้าสลัด ดังนั้นผู้ที่สนใจท้างานวิจัย
ครั้งต่อไปควรท้าการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม เช่น ศึกษาประชากรทั้งประเทศเพื่อสามารถ
ตอบโจทย์และเป็นข้อมูลส้าหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อได้  

2. ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้้าสลัดเพื่อใช้ทานคู่กับผักเกล็ดน้้าแข็ง 
และการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสเท่านั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่สนใจควรท้าการศึกษา
เรื่องของบรรจุภัณฑ์ และชนิดของผักที่ใช้ทานร่วมกับน้้าสลัดเพื่อให้มีกลุ่มลูกค้าในหลากหลายกลุ่มมากยิ่งข้ึน  
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อิทธพิลเชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ที่มีตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
ครอูาสาสมัครศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับของการจัดการความรู้ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร (2) การจัดการความรู้ในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงความผูกพันต่อองค์กรสู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร และ(3) ความผูกพันต่อองค์กรในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยง
การจัดการความรู้สู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร จ านวน  122 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการเก็บรักษา       
ด้านการถ่ายโอนความรู้ ด้านการน าความรู้มาใช้ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ ยวชาญ และได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบัคเท่ากับ 0.789, 0.858, 0.822, 0.832, 0.918 และ 0.838 ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีระดับ         
การจัดการความรู้ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) การจัดการ
ความรู้เป็นปัจจัยคั่นกลางที่เชื่อมโยงระหว่างความผูกพันต่อองค์กรสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร 
และ (3) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยคั่นกลางที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้สู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
อาสาสมัคร ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบจะท าให้บุ คคลเกิด
ความผูกพันต่อองค์การได้และในท านองเดียวกันความผูกพันต่อองค์กรก็ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีที่สามารถสร้าง
กระบวนการจัดการความรู้ที่สามารถน าความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
เช่นกัน 
 

ค าส าคัญ : การจัดการความรู้; ความผูกพันต่อองค์กร; ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
The objectives of the study were to investigate: (1) level of knowledge management, 

organizational commitment, and work efficacy of teacher volunteers; (2) knowledge management 
as a mediated factor correlated with work efficacy of the teacher volunteers, and (3) organizational 
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commitment as a mediated factor correlated with knowledge management and work efficacy of 
teacher volunteers in the Pre-school Child Development Center, Nongkhaem, Bangkok.  Samples 
in the study were 122 teacher volunteers in the Pre-school Child Development Center, 
Nongkhaem, Bangkok. The study used the Stratified Random Sampling and Proportional Stratified 
Random Sampling. Data were obtained using questionnaires consist of acquisition knowledge 
management, storage, transfer, utilization, organizational commitment, and work efficacy. These 
instruments were tested for their content validity by a panel of experts. Internal consistency 
reliability for each measurement tested by Cronbach’s alpha were 0.789, 0.858, 0.822, 0.832, 
0.918, and 0.838, respectively. Data were analyzed using percentage, means, standard deviation, 
and structural equation modeling (SEM) analysis. 

Results of the study revealed that: (1) teacher volunteers in the Pre-school Child 
Development Center, Nongkhaem, Bangkok, had overall averaged level of knowledge 
management, organizational commitment, and work efficacy at the high level; (2) knowledge 
management was a mediated factor which correlated with organizational commitment toward 
work efficacy of the teacher volunteers, and (3) organizational commitment was a mediated 
factor which correlated with knowledge management toward work efficacy of teacher volunteers.  
Additionally, this study showed that; systematic knowledge management could encourage the employees’ 
organizational commitment; meanwhile, the organizational commitment could encourage the 
positive attitudes to contribute knowledge management processes and take further advantages 
of this knowledge acquisition to promote the employees’ work efficacy as well. 
 

Keywords :  knowledge management; organizational commitment; work efficacy 
 
บทน า  

ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า       
และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม         
อันเนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา (ยุกตนันท์ หวานฉ่ า, 2555)      
โดยการจัดการศึกษาน้ันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะท างานและคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (ฑิฆัมพร ศิริจันทพันธ์, 2556) 
โดยเฉพาะเด็กให้มีทักษะและพัฒนาการสมวัย แข็งแรง ความฉลาดทางอารมณ์สูง แก้ปัญหาเป็น วินัยดี       
และมีคุณธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยท์ี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และสอด
รับกับแผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2560-2579 ที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา    
เด็กปฐมวัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้การด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของประเทศเป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมืออันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทยในอนาคตต่อไป (ส านักงานเลขาธิการ            
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม สังกัดส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการดูแลเด็กเล็กเป็นหลัก 
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยให้เด็กมีความสุขกับการมาโรงเรียน เด็กได้เรียนรู้ มีการต่อยอดของการเรียนรู้      
เน้นกิจกรรม 6 หลัก เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของเด็ก เป็นต้น โดยครูที่เป็น
อาสาสมัครปฏิบัต ิงานตามหลักการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ต้องประสบปัญหา อาทิ การสอนของครูอาสาสมัครขาดคู่มือครู ขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนส าหรับเด็ก 
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดมุมประสบการณ์แต่ละห้องเรียนมีไม่เพียงพอ 
ครูอาสาสมัครไม่มีความรู้ด้านปฐมวัย ด้านการวัดประเมินผลเด็ก แม้กระทั่งการน าเสนอข้อมูลพัฒนาการเด็ก     
ก็ไม่เป็นปัจจุบัน จึงท าให้การปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
กระทบถึงผู้เรียนที่ไม่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน (กลุ่มพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ดังนั้นการที่จะท าให้ครูอาสาสมัครมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีได้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นทรัพยากรส าคัญขององค์การที่จะต้องสร้างการ
กระจายความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้เข้าสู่กระบวนการจัดการท างาน ความต้องการที่         
จะท างานความปรารถนาที่จะมีทักษะ และความรู้ในการท างานที่เอื้อให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ และยุทธชัย ฮารีบิน, 
2559, สรัสนันท์  ธิรศริโชติ, 2554) ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ความทุมเทที่จะอุทิศตน เพื่อความส าเร็จ
ขององค์การในการมีส่วนร่วมของบุคคลที่ท างานอย่างต่อเนื่องให้เกิดคุณค่าที่เช่ือมโยงระหว่างความรู้
และพฤติกรรมความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดคุณภาพการพัฒนาองค์การให้มีผลลัพธ์ที่องค์การก าหนด
ไว้จากกิจกรรมการปฏิบัติงานที่ได้มีการน าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่มาสร้างให้เกิด
ประสิทธิภาพที่หลากหลายได้ (กรณิการ์ ภูริจิตศิลป, 2561 และธัญนันท์ บุญอยู่, 2562) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นผูวิ้จัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงโครงสร้าง
ของการจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน     
ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาประเด็นที่ว่า เพราะเหตุใดหรือมีปัจจัยใดบ้างหรือไม่
ที่ท าหน้าที่เป็นปัจจัยเช่ือมโยงไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบระดับของการจัดการความรู้ 
ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ     
การบริหารจัดการองค์กรครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของการจัดการความรู้ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงความผูกพันต่อองค์กรสู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการจัดการความรู้สู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรียนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 (H1) การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
สมมติฐานที่ 2 (H2) การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 3 (H3) ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
สมมติฐานที่ 4 (H4) ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 5 (H5) การจัดการความรู้เป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 6 (H6) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการจัดการความรู้กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสา สมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร โดยกรอบแนวความคิดในการวิจัยประกอบด้วย (1) การจัดการความรู้ได้พัฒนาจากแนวคิด    
ของ Khalil, Claudio & Seliem (2006) (2) ความผูกพันต่อองค์กรไดพ้ัฒนามาจากแนวคิดของ Allen 
& Meyer (1990) และ (3) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้พัฒนามาจากแนวคิดของ Petersen & Plowman 
(1989) ซึ่งปรากฏกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน--JP 

ความผูกพัน 
 ต่อองค์กร--OC 
 

การแสวงหา 
 ความรู-้KA 
 

การเก็บรักษา 
 ความรู-้KR 
 

การถ่ายโอน 
 ความรู-้KT 
 

การน าความรู ้
 มาใช้-KU 
 

การจัดการความรู้—KM 
s 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปรมิาณที่มุ่งเน้นข้อเท็จจรงิและข้อสรุปเชิงปริมาณ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อยืนยันสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีข้ันตอนวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 174 คน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร, 2562) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน      
ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 122 คน โดยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 
Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน +5% (Yamane, 1973) และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เพื่อค านวณหาจ านวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) ส่วนที่ 2-4 
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการจัดการความรู้ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       
โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1932) 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยได้น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้ทรง คุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง           
เชิงเนื้อหา (Content Validity) รายข้อเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
และ (2) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เฉพาะข้อที่อยู่ในเกณฑ์มาปรับปรุง
และสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับประชากรที่เหลือจากการสุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
เพื่อน าค าตอบมาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า การจัดการความรู้ ด้านการแสวงหา
ความรู้ การเก็บรักษา การถ่ายโอนความรู้ และการน าความรู้มาใช้ มีค่าเท่ากับ 0.789, 0.858, 0.822 และ 
0.832 ตามล าดับ ความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเท่ากับ 0.918 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ 0.838  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูอาสาสมัครศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 122 คน ซึ่งมีการตอบกลับครบทุกฉบับ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยสถิติที่ใช้ คือ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติ            
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SmartPLS 3 (Hair et al., 2018) 
และ (3) ท าการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางด้วยโปรแกรม Process (Preacher & Hayes, 2008) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูอาสาสมัคร

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 122 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ86.07) มีอายุ 30-40 ปี (ร้อยละ 54.92) มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 59.84) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 40.16) มีระยะเวลาการท างาน 4-5 ปี 
(ร้อยละ 40.16) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 45.90) 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความรู้ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =3.69, SD=0.44) รองลงมา คือ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ( x =3.64, SD=0.46) 
และสุดท้ายการจัดการความรู้โดยรวม (x =3.54, SD=0.37) โดยการจัดการความรู้จะประกอบด้วยการจัดการ
ความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ ( x =3.50, SD=0. 0.49) ด้านการเก็บรักษา ( x =3.53, SD=0.49) 
ด้านการถ่ายโอนความรู้ ( x =3.55, SD=0.40) และด้านการน าความรู้มาใช้ ( x =3.61, SD=0.43) 

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสรา้งในภาพรวม ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผลการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้างอิทธิพลเชิงโครงสร้างของ 

การจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า (1)  การจัดการความรู้

ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการเก็บรักษา ด้านการถ่ายโอนความรู้ และด้านการน าความรู้มาใช้มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยมีค่าเท่ากับ 0.419, 0.283, 0.530 และ 0.617 ตามล าดับ และมีอิทธิพลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.430, 0.219, 0.266 และ 0.557 ตามล าดับ (2) การจัดการความรู้ 
(KM) ที่ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ (KA) การเก็บรักษา (KR) การถ่ายโอนความรู้ (KT) และการน าความรู้
มาใช้ (KU) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (JP) มีค่าเท่ากับ 0.240, 0.162, 
0.304 และ 0.354 ตามล าดับ (3) ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ด้านการแสวงหา
ความรู้ ด้านการเก็บรักษา ด้านการถ่ายโอนความรู้ และด้านการน าความรู้มาใช้ โดยมีค่าเท่ากับ 
0.575, 0.515, 0.540 และ 0.625 ตามล าดับ และมีอิทธิพลทางตรงต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มีค่าเท่ากับ 0.575 และ (4) ความผูกพันต่อองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งาน (JP) มีค่าเท่ากับ 0.247, 0.112, 0.143 และ 0.348 ตามล าดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 
สัมประสิทธิ์เส้นทาง  

(Coef.) 
ค่า t test ผลลัพธ์ 

H1  การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 KA  OC 0.419*** 3.747  สนับสนุน 
 KR  OC 0.283*** 2.510  สนับสนุน 
 KT  OC 0.530*** 6.404  สนับสนุน 
 KU  OC 0.617*** 9.284  สนับสนุน 
H2 การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 KA  JP 0.430*** 4.464  สนับสนุน 
 KR  JP 0.219*** 2.953  สนับสนุน 
 KT  JP 0.266*** 3.414  สนับสนุน 
 KU  JP 0.577*** 9.256  สนับสนุน 
H3 ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
  OC  KA 0.575*** 8.090  สนับสนุน 
  OC  KR 0.515*** 5.327  สนับสนุน 
  OC  KT 0.540*** 6.135  สนับสนุน 
  OC  KU 0.625*** 8.244  สนับสนุน 
H4 ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 0.575*** 7.944  สนับสนุน 
หมายเหตุ: -  (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96) 

(*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58) 
หมายเหตุ: - (KA หมายถึง การจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้) (KR หมายถึง การจัดการความรู้ด้านการ

เก็บรักษา) (KT หมายถึง การจัดการความรู้ด้านการถ่ายโอนความรู้) และ (KU หมายถึง การจัดการ 
ความรู้ด้านการน าความรู้มาใช้) 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า (1) การจัดการความรู้ (KM) ที่ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ (KA) 
การเก็บรักษา (KR) การถ่ายโอนความรู้ (KT) และการน าความรู้มาใช้ (KU) มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.419, 0.283, 0.530 และ 0.617 และมีค่า t เท่ากับ3.747, 
2.510, 6.404 และ 9.284 ตามล าดับ และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง (Coef.) 0.430, 0.219, 0.266 และ 0.577 ตามล าดับ และมีค่า t เท่ากับ 4.464, 2.953, 
3.414 และ 9.256 ตามล าดับ และ (2) ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ (KM) ที่ประกอบด้วย 
การแสวงหาความรู้ (KA) การเก็บรักษา (KR) การถ่ายโอนความรู้ (KT) และการน าความรู้มาใช้ (KU) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.575, 0.515, 0.540 และ 0.625 ตามล าดับ และมีค่า t 
เท่ากับ 8.090, 5.327, 6.135 และ 8.244 ตามล าดับ และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.575 และมีค่า t เท่ากับ 7.944 

5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง (Mediation Variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้า
มาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรค่ันกลางจะอธิบายอิทธิพล
ทางอ้อมระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลที่ได้จะปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง 
สมมติฐานการวิจัย 

(hypothesis) 
 

Effect 
Boot 
SE 

Boot 
LLCI 

Boot 
ULCI 

H5 OC  KM  JP    0.232 0.080 0.105 0.433 
H6 KM  OC  JP    0.136 0.077 0.024 0.340 

 

จากตาราง 2 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม พบว่า (1) การจัดการความรู้เป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่าง
ความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง 
(Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของการจัดการ
ความรู้ เป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.105 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.433 และ (2) ความผูกพันต่อองค์กร
เป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิ
ขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของ
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.024 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.340 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยและตีความข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็น 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยการจัดการความรู้ จากผลการ วิจัยพบว่า การจัดการความรู้ทุกด้านมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากองค์กรมีการจดัการความรู้
ที่เกิดจากบุคคลภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การจัดการความรู้ในทุกด้านมีผลต่อประสิทธิภาพ         
การปฏิบัติงาน โดยการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการเก็บรักษา ด้านการถ่ายโอน 
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และด้านการเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ได้นั้น จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความผูกพันที่สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มสูงข้ึนได้
เช่นกัน (Giri et al., 2016; อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงษ์ และคณะ, 2560) 

2. ปัจจัยความผกูพันต่อองค์กร จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อการจัดการ
ความรู้ทุกด้านและมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากองค์กร         
มีการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดกระบวนการก าหนด
นโยบายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มสูงข้ึน 
จึงท าให้ความผูกพันต่อองค์กรจะสามารถสร้างให้พนักงานเกิดการแบ่งปันความรู้ที่เพิ่มสูงมากข้ึนได้
เช่นกัน (Giri et al. 2016; Mustapa & Mahmood, 2016) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ 

1) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของการจัดการความรู้ เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย           
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของการจัดการความรู้ พบว่า องค์กรควรเปิดโอกาสให้ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนา     
เด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและควรมีแผนพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

2) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย     
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของความผูกพันต่อองค์กร พบว่า องค์กรควรจะต้องให้ความส าคัญกับความผูกพัน     
ต่อองค์กรที่เกิดข้ึนภายในองค์กรให้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถหาแนวทางในความผูกพันต่อองค์กร
จะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณา
จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  พบว่า องค์กรต้องมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบโครงสร้างขององค์กรให้เป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

1) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ซึ่งควรน าไปศึกษาหรือเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น        
ที่มีบริบทสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 

2) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเพื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ    
ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในสถานศึกษา
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน         

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามช่วงอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย เป็น ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  37 แห่ง 
จ านวน 287 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ ได้ค่าความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และค่าความเชื่อม่ัน (Aflpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach 
ของแบบสอบถาม อยู่ที่ระดับ 0.988  ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและ      
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้านการบริหารทางการเงิน
และควบคุมงบประมาณ ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน  
ด้านการวางแผนงบประมาณ  และด้านการค านวณต้นทุนการผลิต  2) ครูที่มีอายุ ระดับการศึกษาต่างกัน            
และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ; งบประมาณ; ความคิดเห็น 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the opinions of teachers on performance-

based budgeting of schools under the Bangkok Primary Educational Service Area Office, 2) 
compares teacher’s opinion on performance-based budgeting of school classifying demographical 
characteristics of age, educational level and teaching experience. Samples group were 287 
teachers who work for 37 schools under the Bangkok Primary Educational Service Area Office. The 
research instrument was a five-rating scale questionnaire with 60 items about the opinions on 
performance-based budgeting of schools. The result reflected that the IOC was between 0.60 - 
1.00 and the Cronbach’s α-coefficient confidence coefficient was 0.988. The result was found 
that 1) The teachers concerned on the performance-based budgeting of school under the 
Bangkok primary Educational Service Area Office both overall and most individual issues were at 
high level of allaspects as follow Procurement Management, Financial Management and Budget 
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Control, Asset Management, Financial and Performance Reporting, Internal Audit, Budget Planning  
and  Activity-Based Costing, 2) respectively. The differences of demographical characteristics of 
age, educational level and teaching experience did not affect to any opinions of teachers on 
performance-based budgeting of school under the Bangkok primary Educational Service Area 
Office. 
 

Keywords : Performance; Budgeting; Opinions 
 

บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ที่ได้ก าหนดหลักของการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของบุคคลรวมทั้งให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา    
และสถานศึกษา ในด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และการบริหารงบประมาณ  
ท าให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในรูปแบบนิติบุคคลที่มีความคล่องตัว
และมีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาด้านงบประมาณเป็นงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานต่างๆ
ของสถานศึกษาให้ด าเนินจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา         
ต้องตระหนักถึงการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  
ซึ่งกระบวนการด้านงบประมาณของสถานศึกษาในรูปแบบนิติบุคคลนั้นด าเนินงานโดยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณสมบัติด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเอกด้านอื่นๆซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงต่อการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เช่นเดียวกับสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 )      
ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนช้ันน าที่กระทรวงศึกษาธิการสงวนไว้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศนั้น  มีจุดอ่อนในการวางแผน
อัตราก าลังที่ยังไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษา และครูที่มีภาระงานนอกจากการ
เรียนการสอนมากเกินรวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในขณะที่สถานศึกษา
ยังคงต้องบริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลผลิตกล่าวคือให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อผู้เรียน  
ด าเนินการภายใต้กรอบของระเบียบต่างๆอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  ผ่านอุปสรรคในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาทั้งด้านนโยบายจากส่วนกลางที่ก าหนดการปฏิบัติที่เหมือนกันแต่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาซึ่งอาจไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากมาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน เพื่อน าผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครเูกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานใน

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจ าแนกตามช่วงอายุ, 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐาน    
การจัดการทางการเงิน 7 ด้าน (7 Hurdles) และกระบวนการงบประมาณซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
    

สถานภาพของครู 
 

 

 
 1. อายุ  

1.1  ไม่เกิน 30 ปี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    1.2  มากกว่า 30 - 40 ป ี การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

1.3  มากกว่า 40 - 50 ปี  ตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน (7 Hurdles)  
1.4  มากกว่า 50 ปี  1. ด้านการวางแผนงบประมาณ  

2. ระดับการศึกษา   2. ด้านการค านวณต้นทุนการผลิต 
2.1 ปริญญาตรี  3. ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี  4. ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ    

3. ประสบการณ์ในการท างาน  5. ด้านการบริหารสินทรัพย์     
3.1  ไม่เกิน 10 ปี  6. ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน   
3.2  มากกว่า 10 – 20 ปี  7. ด้านการตรวจสอบภายใน               
3.3  มากกว่า 20 - 30 ปี   
3.4  มากกว่า 30 ปี   
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร จากจ านวน 37 โรง รวมทั้งสิ้น 1,140 คน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 287 คน จากนั้นใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) อย่างมีสัดส่วน โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรครู      
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แต่ละโรงเรียนเพื่อให้ครูทุกโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร    
ของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนที่ได้ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้
ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เป็นลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ     
คือ มีการปฏิบัติในสถานศึกษามากที่สุด (5) มีการปฏิบัติในสถานศึกษามาก (4) มีการปฏิบัติในสถานศึกษา
ปานกลาง (3) มีการปฏิบัติในสถานศึกษาน้อย (2) และมีการปฏิบัติในสถานศึกษาน้อยที่สุด (1) จ านวน       
60 ข้อ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-List)  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน   
ทั้ง 7 ด้าน (7 Hurdles) ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 2) ด้านการค านวณ
ต้นทุนการผลิต (Activity-Based Costing) 3) ด้ านการจัดระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง (Procurement 
Management) 4) ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management and 
Budget Control) 5) ด้านการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) 6) ด้านการรายงานทางการเงิน     
และผลการด าเนินงาน (Financial and Performance Reporting)  7) ด้านการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามตามที่ผู้เช่ียวชาญ      
ให้ค าแนะน าจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงนี้ไปท าการทดสอบ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน       
30 ตัวอย่าง เพื่อวัดค่าความเช่ือมั่น (Aflpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ของแบบสอบถามได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.988 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ         
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) วิเคราะห์หาค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถิติที่ .05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s post hoc comparison) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 287 คน จ าแนกตามสถานภาพทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างาน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ผล ดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน       
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ( ̅= 4.33) 
ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ( ̅= 4.20) ด้านการบริหารสินทรัพย์ ( ̅= 4.16) 
ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ( ̅= 4.16) ด้านการตรวจสอบภายใน( ̅= 4.13)  
ด้านการวางแผนงบประมาณ ( ̅= 4.08) และด้านการค านวณต้นทุนการผลิต ( ̅= 3.96) 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน    
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม    
และรายด้าน 

 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ̅      ระดับการปฏิบัติ 
1. ด้านการวางแผนงบประมาณ 4.08 0.745 มาก 
2. ด้านการค านวณต้นทุนการผลิต 3.96 0.700 มาก 
3. ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.33 0.595 มาก 
4. ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 4.20 0.649 มาก 
5. ด้านการบริหารสินทรัพย์ 4.16 0.720 มาก 
6. ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 4.16 0.638 มาก 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 4.13 0.701 มาก 

รวม 4.15 0.598 มาก 

จากตาราง 1 พบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณแบบ 
มุ่งเน้นผลงาน ด้านการวางแผนงบประมาณ  

 

ด้านการวางแผนงบประมาณ  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนงบประมาณ อย่าง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

4.10 0.883 มาก 

2. ผู้บริหารและครูร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด 4.14 0.823 มาก 
3. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงบประมาณที่ก าหนดหน้าที่งานและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

4.23 0.841 มาก 

4. ผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์แนวทางและนโยบายของหน่วยงานมาใช้ในการ
วางแผนด้านงบประมาณ 

4.04 0.803 มาก 
 

5. สถานศึกษาด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผลการปฏิบัติงานกับการใช้จ่ายเงิน
จากปีที่ผ่านมา 
6. ผู้บริหารและครูร่วมกันจัดท าแผนงานโครงการและแผนกิจกรรมที่แสดง
กรอบงบประมาณ 

4.14 
 

4.07 

0.914 
 

0.854 

มาก 
 

มาก 
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ด้านการวางแผนงบประมาณ  ̅    ระดับการปฏิบัติ 

7. แผนงบประมาณและโครงการระบุการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ผลผลิต 

4.10 0.818 มาก 

8. สถานศึกษามีการจัดแผนท างบประมาณเชื่อมโยงกับกรอบการใช้เงินในปี
ต่อไป 

3.99 0.842 มาก 

9. สถานศึกษาวางแผนด้านการติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ 4.00 0.963 มาก 

10. ผู้บริหารก าหนดหลักเกณฑ์และเหตุผลในกระบวนการของบประมาณและ
การจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

4.05 0.820 มาก 

11. ผู้บริหารปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะกับสถานการณ์ 4.06 0.813 มาก 
รวม 4.08 0.745 มาก 

จากตาราง 2 พบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนงบประมาณ        
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ   

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้าน
การค านวณต้นทุนการผลิต 

 

ด้านการค านวณต้นทุนการผลิต  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนต่างๆอย่างเหมาะสม 3.94 0.813 มาก 
2. สถานศึกษาก าหนดแผนด าเนินงานตามประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 3.97 0.775 มาก 
3. ฝ่ายงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับฝ่ายต่างๆตามแผนกลยุทธ์ 4.00 0.791 มาก 
4. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณที่เน้นผลผลิตและต้นทุนของผลผลิต 3.89 0.807 มาก 
5. สถานศึกษาระบุผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 4.06 0.755 มาก 
6. สถานศึกษาก าหนดกระบวนการจ าแนกต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรม
ออกเป็นต้นทุนทางตรงและทางอ้อม 

3.95 0.807 มาก 

7. สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามล าดับความส าคัญและต้นทุนต่อหน่วยงาน 3.93 0.810 มาก 
8. สถานศึกษาใช้ข้อมูลด้านต้นทุนในการตัดสินใจการด าเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึง 

3.98 0.769 มาก 

9. สถานศึกษาใช้ผลของข้อมูลด้านต้นทุนในการเปรียบเทียบระดับของต้นทุน
ในช่วงเวลาต่างๆอย่างชัดเจน 

3.88 0.846 มาก 

รวม 3.96 0.700 มาก 

จากตาราง 3 พบว่าครูมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน ด้านการค านวณ
ต้นทุนการผลิตในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร              
ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ   
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้าน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.43 0.649 มาก 
2. ผูบ้ริหารให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 4.24 0.758 มาก 
3. สถานศึกษาจัดระบบขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้จ้างตาม
ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4.37 0.639 มาก 

4. สถานศึกษามีจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้างตามขั้นตอน รัดกุมโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

4.32 0.710 มาก 

5. สถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบ มี
กระบวนการจัดซ้ือสินค้าและจัดจ้างที่มีคุณภาพ 

4.40 0.672 มาก 

6. สถานศึกษาวางแผนการจัดหาพัสดุโดยค านึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ 4.31 0.775 มาก 
7. ครูมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 4.23 0.760 มาก 

รวม 4.33 0.595 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ   

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้าน
การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 

 

ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาจัดการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินและควบคุม
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

4.13 0.821 มาก 

2. สถานศึกษาบริหารทางการเงินภายในวงเงินของแผนงานที่ก าหนดไว้ใน
แผนงาน/โครงการ 

4.13 0.773 มาก 

3. สถานศึกษาควบคุมตรวจสอบเก่ียวกับงานด้านการเงินทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณตามระเบียบข้อบังคับ 

4.13 0.731 มาก 

4. สถานศึกษาเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลังตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ก าหนด 

4.24 0.687 มาก 

5. สถานศึกษาจัดระบบการอนุมัติ การตรวจสอบและกระบวนการบันทึกเพื่อ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

4.19 0.720 มาก 
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ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  ̅    ระดับการปฏิบัติ 

6. สถานศึกษาจัดระบบการรับ-จ่าย เงินสด การช าระหน้ี การจ่ายเงินเดือน
และค่าตอบแทน 

4.20 0.769 มาก 

7. สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและการเก็บ
รักษาเงินครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

4.23 0.764 มาก 

8. สถานศึกษาจัดท าหลักฐาน/เอกสารที่จ าเป็น  เพื่อใช้ส าหรับการอนุมัติการ
ลงรายการทางบัญชี 

4.20 0.730 มาก 

9. สถานศึกษาจัดท าเอกสารทางการบัญชีประเภทต่างๆและมีการลงบัญชี
อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

4.28 0.761 มาก 

10. สถานศึกษามีการบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายคงค้าง 4.26 0.737 มาก 
รวม 4.20 0.649 มาก 

จากตาราง 5 พบว่าครูมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน ด้านการบริหาร
ทางการเงินและควบคุมงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ   

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้าน
การบริหารสินทรัพย ์

 

ด้านการบริหารสินทรัพย์  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญและการสนับสนุนต่องานการบริหาร
สินทรัพย์ 

4.18 0.760 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนจัดหาพัสดุโดยวิเคราะห์แผนงาน  โครงการ
และจัดท าแผนจัดหาพัสดุ 

4.22 0.733 มาก 

3. สถานศึกษาลงทะเบียนข้อมูลสินทรัพย์ครอบคลุมอย่างสม่ าเสมอ 4.12 0.858 มาก 
4. สถานศึกษาก าหนดระเบียบและขั้นตอนที่สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพย์สิน
อย่างคุ้มค่า 

4.19 0.823 มาก 

5. สถานศึกษาวางแผนล่วงหน้าในการจัดหาสินทรัพย์และการทดแทน
สินทรัพย์เดิม  โดยค านึงกรอบงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

4.09 0.808 มาก 

6. สถานศึกษาวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาและการ
จ าหน่าย 

4.15 0.786 มาก 

รวม 4.16 0.720 มาก 

จากตาราง 6 พบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการ
บริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร     
ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ   
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้าน
การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีระบบบัญชีที่แสดงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถประเมิน
ความคุ้มค่าของกิจกรรม 

4.13 0.695 มาก 

2. สถานศึกษาจัดท าบัญชีแสดงรายการในส่วนของต้นทุนการให้บริการด้าน
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.18 0.752 มาก 

3. สถานศึกษาก าหนดขั้นตอนในการบริหารงานและกระบวนการน ารายได้ไป
บันทึกและจัดท าเอกสาร 

4.21 0.721 มาก 

4. สถานศึกษามีข้อมูลทางการเงินที่สัมพันธ์กับข้อมูลผลผลิต  เพื่อใช้ในการจัด
ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต 

4.13 0.756 มาก 

5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานภายใน
สถานศึกษา 

4.20 0.687 มาก 

6. สถานศึกษามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การรายงานทางการเงิน 

4.15 0.784 มาก 

7. สถานศึกษาประเมินผลการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4.08 0.710 มาก 
8. สถานศึกษารายงานผลการใช้งบประมาณ ผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

4.13 0.741 มาก 

9. สถานศึกษาน าเสนอรายงานทางการเงินยึดถือตามเอกสารกรมบัญชีกลาง 4.27 0.710 มาก 
รวม 4.16 0.638 มาก 

จากตาราง 7 พบว่าครูมีความคิดเหน็เกีย่วกับการบรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการรายงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ   

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้าน
การตรวจสอบภายใน 

ด้านการตรวจสอบภายใน  ̅    ระดับการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาตรวจสอบภายในที่มีขนาดเหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง 4.17 0.783 มาก 
2. การตรวจสอบภายในสถานศึกษามีความเป็นอิสระ มีพันธกิจ วัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 

4.13 0.747 มาก 

3. การตรวจสอบภายใน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร 4.14 0.785 มาก 
4. สถานศึกษามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การตรวจสอบภายใน 

4.09 0.810 มาก 

5. สถานศึกษาจัดกระบวนการตรวจสอบภายในที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสของการด าเนินงาน 

4.14 0.743 มาก 

6. สถานศึกษาก าหนดกระบวนการตรวจสอบภายในไว้ในแผนงาน 4.11 0.711 มาก 
7. การตรวจสอบภายในมีการสอบทานการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนงาน 

4.15 0.729 มาก 

8. การตรวจสอบภายในมีการสอบทานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.11 0.765 มาก 
รวม 4.13 0.701 มาก 
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จากตาราง 8 พบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการ
ตรวจสอบภายในในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร     
ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้ เนื่องมากจากเหตุผลประการหนึ่งคือครูในสถานศึกษารับรู้นโยบายและเข้าใจการปฏิบัติตาม
แนวทางการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการที่ถูกก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )     
พ.ศ. 2553 ที่มีหลักของการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีเอกภาพด้านนโยบาย       
มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ    
มาใช้ในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน และประการที่สอง      
คือผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นผลผลิต          
และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้านตามหลักการ
และแนวคิดของส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ข้ันพื้นฐานภายใต้กระทรวงศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
โดยมีการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนจากผลผลิตที่ได้ระบุปริมาณ เวลา คุณภาพ     
และต้นทุน มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน ทั้งสองประการนี้เป็นผลท าให้ครู     
ในสถานศึกษาเข้าใจบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมตามหลักการกระจายอ านาจและเข้าใจแนวทางปฏิบัติ   
ของสถานศึกษาในด้านการบรหิารงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน 7 ด้าน   

1.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ   
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ด้านการวางแผนงบประมาณมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามี
ความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนงบประมาณว่าเป็นแผนการด าเนินงานที่จะน างบประมาณ     
ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ทีส่ถานศึกษาต้องการ โดยสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ที่ท าให้ทราบถึงเป้าหมายและผลผลิตซึ่งท าให้ผู้บริหารมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างการใช้
งบประมาณและผลลพัธ์  เป็นไปตามที่กรมสามัญศึกษา (2545) ที่ได้กล่าวว่า การวางแผนงบประมาณ
เป็นระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความอิสระและคล่องตัวในการบริหารการเงิน       
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือยึดหลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยสถานศึกษาจะต้อง
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แสดงแผนรายได้และแผนการใช้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เช่ือถือได้ เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการ
ด าเนินงานทางการเงินทุกด้าน 

1.2 ด้านการค านวณต้นทุนการผลิต พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ด้านการค านวณต้นทุนการผลิตมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก  เนื่องมาจากการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความชัดเจนตามจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สัมพันธ์กับผลผลิตหลัก  
โดยใช้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน เพื่อน าไปค านวณ
ค่าใช้จ่ายประกอบการวางแผนงบประมาณ  เป็นไปตามที่อ านวย ทองโปร่ง (2545) กล่าวว่าการก าหนด
ผลผลิตและการค านวณต้นทุนต้องก าหนดให้ชัดเจนทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน เพื่อจะได้
เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนงบประมาณและการก าหนดผลผลิตจะต้องค านึงถึงการยอมรับจากส่วนกลาง 
คือ ผู้ก าหนดนโยบายงบประมาณส าคัญ   

 1.3 ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่สถานศึกษาในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐต้องด าเนินการตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ที่ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  ท าให้ผู้บริหารต้องควบคุมดูแลให้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้บริหารมีการแต่งตั้งให้ครูท าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งท าให้ครู
จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัด  ท าให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุเป็นไปตามที่    
ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544) ที่ได้กล่าวถึง ข้ันตอนในการสร้างกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมภายใน การก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบ การจัดหน่วยงานภายในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง      
และการบรรจุบุคลากรและการฝึกอบรม   

 1.4 ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาใหค้วามส าคัญในการจัดระบบบริหารทางการเงิน โดยสนับสนุนและสง่เสรมิ
การนิเทศติดตามและการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของการด าเนินงานตามแผนงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีและการควบคุมทางบญัชี  เพื่อจัดท าข้อมูลแสดงรายการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม
งบประมาณและเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามที่กรมสามัญศึกษา (2545 )        
ที่ได้กล่าวว่าการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณจ าเป็นต้องมีมาตรฐานในการบริหาร         
ทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ ระบบบัญชี การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมงบประมาณ   

 1.5 ด้านการบริหารสินทรัพย์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ด้านการบริหารสินทรัพย์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ
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และการสนับสนุนต่องานการบริหารสินทรัพย์ มีการมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้ครูวางแผนล่วงหน้าก าหนด
ความต้องการ การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การจ าหน่าย การจัดหาแทน และมีการใช้สินทรัพย์ให้          
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามที่ ศิริพงษ์  เศาภายน (2557) ได้กล่าวถึง ประเด็นการพิจารณาการบริหาร
สินทรัพย์ว่าประกอบด้วยการที่ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารสินทรัพย์ มีการก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินอย่างชัดเจน  มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการใช้
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดหาสินทรัพย์และการทดแทนสินทรัพย์เดิม      
โดยค านึงถึงกรอบการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

 1.6 ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน     
ของสถานศึกษาตามที่ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานภายใต้กระทรวงศึกษาได้ระบุขอบข่ายการด าเนินงานด้านการบรหิารงบประมาณ
ของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ให้มีการรายงานผลการใช้เงินงบประมาณและจัดท ารายงาน   
ผลการปฏิบัติงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลา   

 1.7 ด้านการตรวจสอบภายใน พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
ด้านการตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญและมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งจากฝ่ายบริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษา เป็นไปตามที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (2543)    
กล่าวว่า ช่องในการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพจะหลีกเลี่ยงปัญหาได้จ าเป็นต้องมีการบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการตรวจสอบภายใน โดยระบบการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานตนเอง 

2. ครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ไม่แตกต่างกัน  มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

 2.1 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจาก  
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษามีมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน
เป็นแนวทางรองรับการบริหารจัดการ ซึ่งตั้งอยู่บนข้อก าหนดตามระเบียบราชการต่าง เๆป็นแนวทางการปฏิบัติ
ของสถานศึกษาและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติของครูทุกคน
โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยอายุ ซึ่งสอดคล้องกับสร้อยวสันต์ ศรีค าแหง (2554)ที่ได้ศึกษาการบริหารงบประมาณ      
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา    
ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เพราะระบบงบประมาณ
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แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร์มีขั้นตอน กระบวนการ หลักการและขอบข่ายในการบริหารงบประมาณ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือเป็นกรอบในการบริหารงานอย่างเคร่งครัด 

 2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน    
ทั้งนี้ เนื่องมาจากการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านงบประมาณจะต้องปฏิบัติภายใต้          
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบราชการ ตามแนวทางและขอบข่ายเดียวกัน ท าให้ทั้งผู้บริหารและครูจ าเป็นต้อง
มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบราชการ ซึ่งไม่ได้ข้ึนอยู่กับวิชาความรู้
ตามระดับการศึกษา สอดคล้องกับสร้อยวสันต์ ศรีค าแหง (2554) ที่ได้ศึกษาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เพราะการบริหาร
งบประมาณนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ
ของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งบประมาณไม่แตกต่างกัน  

 2.3 ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน            
ทั้งนี้ เนื่องมาจากสถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณตามขอบข่ายและระเบียบราชการ   
โดยการมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากภาระงานและค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ครูใน
สถานศึกษาทุกคนจะต้องรับรู้ถึงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน      
ไม่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของครู สอดคล้องกับรัตนา ศักดิ์ศรี (2554) ได้ท าการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน    
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันเพราะว่าในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษานั้นเป็นการบริหาร
งบประมาณตามจ านวนนักเรียน มีนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติตั้งไว้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร  
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ท างาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ด้านการวางแผนงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการ
วิเคราะห์แนวทางและนโยบายของสถานศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนด้านงบประมาณ โดยแผน
งบประมาณและโครงการระบุการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับผลผลิต และผู้บริหารมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ด้านการค านวณต้นทุนการผลิต  สถานศึกษาควรมีการประมาณการรายรับ แล้ว
น ามาใช้วางแผนการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงต้นทุนของกิจกรรมที่จะด าเนินงานแล้วจึงตัดสินใจ
ก าหนดกิจกรรมซึ่งระบุผลผลิตของของกิจกรรมนั้นๆ 

3) ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สถานศึกษาควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ    
และความรับผิดชอบในการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบ
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ข้ันตอนและวิธีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้จ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ       
และมีกระบวนการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างที่มีคุณภาพ 

4) ด้านการบริหารทางการเงนิและควบคุม สถานศึกษาควรมีการจดัระบบการอนุมัติ การ
ตรวจสอบและกระบวนการบันทึกเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นปัจจุบัน มีการจัดท าหลักฐาน
และเอกสารที่จ าเป็น เพื่อใช้ส าหรับการอนุมัติการลงรายการทางบญัชี  และเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
และน าเงินส่งคลังตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดมากข้ึน 

5) ด้านการบริหารสินทรัพย์  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและการสนับสนุน
การบริหารสินทรัพย์  โดยวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อการเก็บรักษาและการจ าหน่าย และมีการ
วิเคราะห์แผนงานและโครงการเพื่อจัดท าแผนจัดหาพัสดุ   

6) ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การ
สนับสนุนการจัดระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานภายในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น โดยสร้างระบบบัญชี
ที่แสดงข้อมูลทางการเงินยึดถือตามเอกสารกรมบัญชีกลาง และน ามาใช้ในประเมินผลการใช้งบประมาณ       
และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้ทราบความคุ้มค่าของกิจกรรม 

7) ด้านการตรวจสอบภายใน สถานศึกษาควรก าหนดกระบวนการตรวจสอบภายใน      
ไว้ในแผนงานประจ าปี โดยการด าเนินการตรวจสอบภายในต้องสอบทานการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของแผนงานและมุ่งส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของการด าเนินงานเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ีศึกษารามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เพื่อทราบถึงโลกทัศน์ทางการเมืองไทย วรรณกรรมเรื่องน้ีรับอิทธิพล

จากฉบับก่อนหน้า จึงไม่สามารถตีความโดยการน าเหตุการณ์จริงมาเทียบเคียงได้อย่างแนบสนิท อย่างไรก็ตามเน้ือหาบางส่วน
มีการปรับเปลี่ยนจากฉบับก่อนหน้า ในส่วนน้ีสามารถน าบรบิทสังคมมาเทียบเคียง เพื่อท าความเข้าใจโลกทัศน์ของกวี ประเด็นที่น่าสนใจ
อีกประการคือการที่รัชกาลที่ 1 ใช้พระนามในฐานะผู้พระราชนิพนธ์ มากไปกว่าน้ันเวลาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับรัตนโกสินทร์ 
หมายความรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีความส าคัญและมีเป้าหมายทางการเมืองต้นรัตนโกสินทร์สับสนจากการเปลี่ยนขั้ว
อ านาจแบบฉับพลัน ระเบียบใหม่จึงเป็นที่ต้องการ ดังน้ันรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จึงถูกประพันธ์ขึ้น กวีสร้างโลกทัศน์แบบไทย      
เรื่องล าดับชั้นที่ก าหนดทุกสรรพสิ่ง เชื่อว่าจักรวาลอยู่บนความไม่เสมอภาค ภายใต้กฎแห่งบุญกรรมและลิขิตก่อให้เกิดโครงสร้าง         
ทางสังคมแบบไทย เน้นย้ าหน้าที่และสถานะของมนุษย์ กวีสร้างโลกทัศน์ทางการเมืองที่เป็นประเด็นรองลงมา กล่าวคือเป็นส่วนหน่ึง      
ของโลกทัศน์ ยกตัวอย่าง การเตรียมเป็นกษัตริย์ที่ดี การเป็นขุนนางที่ดี เป็นต้น โดยสรุปกวีสร้างโลกทัศน์แบบไทยที่มองโลก
บนความไม่เสมอภาครวมถึงวัฒนธรรมว่าด้วยความอาย เป็นโลกทัศน์ที่ฝังรากลึก คนจ านวนหน่ึงมองโลกบนพื้นฐานแห่งความไม่เสมอภาค 
การรักษาหน้าเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าความถูกต้อง ก่อให้เกิดสังคมมือถือสากปากถือศีล ค าถามที่น่าสนใจคือประชาธิปไตยที่เชื่อว่าตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมจะเติบโตได้ดีแค่ไหนอย่างไร 
  

ค าส าคัญ: รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก; โลกทัศน์ทางการเมือง; รัชกาลที่ 1 
 

Abstract 
This dissertation studied Ramakien- Rama I, exploring the Thai Political Worldview. Ramakien- 

Rama I is influenced by other previous issues meaning that one cannot interpret by utilizing from the 
social context alone. However, the author of  Ramakien intend changing a number of contents in to 
answer certain situations during early reign of  Rama I, and because of this one can use the social context 
to interpret only this part to accurately understand the Thai Political Worldview. Moreover, it is extremely 
remarkable that Rama I used his name as the author which is different from other literatures during the 
similar time. Furthermore, during his majesty earlier reign, time is considered as significance however, 
Rama I is not reluctant to create Ramakein despite the fact, this portrays the vitality of Ramakien- Rama I. 
Rattanakosin encountered several problems during the earlier reign of Rama I, thus order is required. 
Ramakien- Rama I was written as a new order expressing the Thai Worldview which perceives that all 
things based on inequality. Men understand his social status and respect the higher hierarchy. This creates 
the Thai society pattern. In addition, the author creates Political Worldview which is a part of the 
worldview.In conclusion, the Thai Political Worldview encompasses how men see the world. The Thai 
Political Worldview believes in an inequality. Also the Guilt Culture is introduced in Ramakien- Rama I. 
Under this circumstance, men hold onto the notion of saving one face is more important than doing what 
is right. Up to this point the very interesting question arises whether the Thai Worldview is a drawback for 
the Thai Democracy. 
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บทน า 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) นิยามความหมายของวรรณกรรมว่าคืองานหนังสืองานประพันธ์ 
บทประพันธ์ทุกชนิดที่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ส่วนวรรณคดีหมายความถึงวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่า
แต่งดีและมีคุณค่า (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2522) ความงามของวรรณกรรมเรียกว่าวรรณศิลป์ ซึ่งมีอยู่สองด้าน    
คือความงามด้านอัตวิสัยเป็นความงามที่ถืออารมณ์พึงใจส่วนตัวเป็นหลัก ส่วนความงามอีกด้านคือภววิสัยเป็น
ความงามที่เป็นอยู่จริงโดยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อหาหรือรูปแบบ วรรณกรรมไม่ได้ก าเนิดบนพื้นฐาน           
ของจินตนาการที่ว่างเปล่าเพียงอย่างเดียว และก็ไม่ได้เป็นข้ันตอนที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ วรรณกรรมมีลักษณะ
ส าคัญอยู่สองประการคือเป็นสื่อที่สร้างความบันเทิงพร้อมๆกับการสั่งสอนสังคม (Wilfred L. Guerin, Earle 
Labor, Lee Morgan, Jeann C. Reesman and John R.Willington, 2005) อริสโตเติลกล่าวว่า
สัญชาตญาณการเลียนแบบของมนุษย์เป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมและสัญชาตญาณดังกล่าวแยกมนุษย์ออกจาก
เดรัจฉานวรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนสังคมโดยที่กวีอาจหยิบยืมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมเป็นวัตถุดิบส าหรับ
การประพันธ์ มากไปกว่านั้นวรรณกรรมเป็นศิลปะแขนงหนึ่งและโดยธรรมชาติของศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ      
( George Anastaplo, 1983) ทว่าการเลียนแบบดังกล่าวของงานวรรณกรรมอาจมีความงดงามกว่าหรอือาจบรรยาย
ภาพที่เลวร้ายกว่าความเป็นจริงก็ได้ สรุปได้ว่าวรรณกรรมคือการเล่าเรื่องผ่านสายตาของกวีและการเล่าเรื่องจะเล่าได้ดี
แค่ไหนเพียงใดข้ึนอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงสิ่งที่จะน ามาเล่าของกวี  

จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมเป็นมุขปาฐะมีลักษณะคล้ายนิทานพื้นบ้านเล่าต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น เนื้อหาจึงอาจคาด
เคลื่อนเพราะถูกเพิ่มเติม ตัดตอนหรือขยายความ เรื่องเล่าแบบมุขปาฐะอาจมีลักษณะเป็นต านานนักมานุษยวิทยา
อธิบายว่าต านานมีจุดก าเนิดจากสังคมที่นิยมการเล่ามากกว่าการเขียน แต่ในบางครั้ง เราเรียกต านานว่าวรรณกรรม     
มุขปาฐะ อันหมายถึงวรรณกรรมที่ถูกเล่า ซึ่งมีความหมายที่อาจฟังดูย้อนแย้งกันเอง(จอห์น ซัตเทอร์แลนด์, 2561) 
วรรณกรรมเล่าเรือ่งและมีเป้าหมายบางประการอาจเปน็เรื่องการปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการในการถ่ายทอด
อุดมการณ์บางอย่างสู่สังคม โดยเรื่องที่กวีต้องการน าเสนออาจมีมากกว่าหนึ่งประเด็น และเรื่องที่กวีต้องการน าเสนอ
อาจเป็นการอภิปรายข้ึนตรงๆหรือาจเป็นการถ่ายทอดแบบอ้อมๆ โดยธรรมชาติของวรรณกรรมเนื้อเรื่องถูก
ด าเนินโดยตัวละครเอก หรือที่เรียกว่าฝา่ยฮีโร ่เนื้อเรื่องสะทอ้นการเดินทางและการต่อสู้ของตัวละครเอก โดยที่ตัวละครเอก
มักท าหน้าที่เป็นภาพแทนของความเช่ือหรืออุดมการณ์และเมื่อถึงจุดหนึ่งในวรรณกรรมตัวละครเอกดังกล่าวย่อม
ถูกท้าทายจากปฏิปักษ์ พาไปสู่การปะทะกันระหว่างความเช่ือที่แตกต่างของตัวละครเอกและปฏิปักษ์ โดยที่บทสรุป
ของการต่อสู้แสดงให้เห็นว่าความเช่ือของฝ่ายไหนที่เหนือกว่าแต่อาจไม่ได้หมายความว่าอุดมการณ์ที่ชนะนั้นจะ
ถูกต้องหรือดีที่สุดเสมอไป การปะทะกันของคุณค่าอาจเป็นความพยายามของกวีที่จะใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือใน
การแสดงออกถึงความคิด ส่งผ่านความเช่ือของตนสู่สังคมเพื่อเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ดี (Brian Godawa, 2002) 
เจตนา นาควัชระ อธิบายไว้ว่าส าหรับวรรณกรรมไทยนั้นแนวคิดและความเช่ือของกวีล้วนแฝงตัวอยู่ระหว่างบรรทัด
ไม่ได้กล่าวข้ึนตรงๆอย่างวรรณกรรมตะวันตกเพราะพฤติกรรมคนไทยชอบเก็บความรู้สึก ดังนั้นจึงนิยมถ่ายทอด
แบบอ้อมๆ (เจตนา นาควัชระ, 2521) วรรณกรรมเปิดพื้นที่ให้กวีสะท้อนค่านิยมส่วนตัวและของสังคม ยกตัวอย่าง       
สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ที่น าเสนอเรื่องราวการรบและแย่งชิงอ านาจระหว่างก๊กวุย ก๊กจ๊กและก๊กหงอ        
โดยที่กวีแสดงค่านิยมของสังคมเรื่องสติปัญญา ในขณะที่วรรณกรรมบางเล่มอาจอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
สังคม เช่น เรื่อง “สี่แผ่นดิน” ที่สะท้อนวิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ของสังคม อาทิ เรื่องพระราชนิยม
เกี่ยวกับการแต่งกายสตรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แม่พลอยต้องปฏิบัติตัวตาม โดยที่กวีอธิบายว่า
แม่พลอยต้องไว้ผมยาว นุ่งผ้าซิ่นและขัดฟันขาว ซึ่งแตกต่างจากสตรีไทยเดิมที่นิยมตัดผมสั้นและเค้ียวหมากฟันด า 
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(ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, 2554) ในขณะที่วรรณกรรมทางการเมืองสะท้อนภาพทางการเมืองและสังคมการเมือง                
กวีอาจพูดถึงอ านาจรัฐ การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยมและความเช่ือของสังคมการเมือง (สมพร มันตะสูตร, 2524) 
บางเล่มฉายภาพความไม่ยุติธรรมในสังคม และชักจูงให้เกิดทัศนคติทางการเมืองจนก่อให้เกิดการปฏิรูปสังคม       
(พลศักดิ์ จิรไกศิริ, 2522) กล่าวได้ว่าวรรณกรรมการเมืองเกิดจากความต้องการของกวีที่จะเรียกร้อง และปกป้อง
สังคมหรือกลุ่มของตนให้อยู่รอด โดยสรุปแล้วในภาพรวมวรรณกรรมจึงเป็นมากกว่างานทางศิลปะแต่ท าหน้าที่
ถ่ายป้อนความคิดสู่สังคม โดยที่สารัตถะที่ถูกถ่ายป้อนนั้นเรียกว่าความจริงของกวี โดยธรรมชาติมนุษย์อยู่
ร่วมกันเป็นสังคม โดยที่สังคมการเมืองก่อให้เกิดกระบวนการขัดเกลาความคิด หมายความว่าวาทกรรมมีอิทธิพล
ต่อแนวคิดของกวี ดังนั้นโลกทัศน์ของกวี มีความสัมพันธ์ และสอดรับกับวาทกรรมของสังคม ในขณะที่โลกทัศน์              
ทางการเมืองซึ่งหมายความถึงการพยายามเข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่ของสมาชิกในสังคม ตลอดจนการท าความ
เข้าใจอ านาจ หน้าที่ก็มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมอย่างแยกไม่ออก และในหลายครั้งที่โลกทัศน์ทางการเมือง
ดังกล่าวถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนหรือโจมตีสถาบันต่างๆ (สมบัติ จันทรวงศ์, 2523)  

ผู้วิจัยเช่ือว่าการวิจารณ์วรรณกรรมเป็นวิธีส าคัญเพื่อเข้าถึงโลกทัศน์ที่กวีสร้างข้ึนอย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาพบว่ามีนักเขียนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการวิจารณ์วรรณกรรม ยกตัวอย่าง Sontag นักเขียนและ
ผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีทัศนะเชิงลบต่อการวิจารณ์วรรณกรรม โดยอธิบายว่าการวิจารณ์วรรณกรรมเป็นการตีกรอบ     
และลดทอนคุณค่าของวรรณกรรม (Susan Sontag, 1969) เช่ือว่าวรรณกรรมมีคุณค่าในตัวเอง โดยการวิจารณ์
วรรณกรรมไม่ได้เป็นการยกระดับคุณค่าของวรรณกรรม โดยเฉพาะหากการวิจารณ์เกิดข้ึนจากความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีทัศนะที่ไม่สอดคล้องกับ Susan Sontag (1969) โดยมีความเห็นว่าการตีความ
วรรณกรรมเป็นสิทธิของผู้อ่านวรรณกรรมเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิต มนุษย์มีสิทธิเสพวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่ดี         
เพราะผู้อ่านย่อมได้หลักคิดจากวรรณกรรมเมื่อมนุษย์เสพวรรณกรรมเสร็จแล้ววรรณกรรมนั้นยังคงอยู่ต่างจาก
อาหารที่เมื่อลงมือรับประทานแล้วย่อมหมดไป มนุษย์สามารถหวนกลับไปเสพวรรณกรรมได้ใหม่ ไม่ว่าจะกลับไป
อ่านอีกกี่ครั้งวรรณกรรมก็มักมีสิ่งใหม่ๆมาเพื่อน าเสนออยู่ทุกครั้ง (จอห์น ซัตเทอร์แลนด์, 2561) การเข้าใจถึง
โลกทัศน์ในวรรณกรรมนั้นอาศัยการตีความ โดยที่ผู้วิจารณ์อาจเริ่มจากการค้นหาสาระของเรื่องก่อนว่าคืออะไร 
(Lajos Egri, 1960) การเข้าถึงสาระส าคัญของวรรณกรรมอาศัยการตีความแต่จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใดนั้น         
ข้ึนอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตีความ เปรียบเหมือนการรับส่งภาพทางโทรทัศน์ซึ่ งคุณภาพ
ของภาพไม่ได้ข้ึนอยู่กับ “ก าลัง” ของเครื่องส่งเพียงอย่างเดียวแต่ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องรับด้วย       
(สิทธา พินิจภูวดล, 2515) การตีความเป็นอัตวิสัยหมายความว่าอาจตีความได้แตกต่างกันตามสมรรถภาพเชิง
นึกคิดของแต่ละคน บุคคลต่างเพศต่างวัยอาจมีความสามารถในการตีความที่แตกต่างกัน (บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2529) 
การเข้าถึงความจริงของกวีข้ึนอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลที่รับการถ่ายทอดจากสังคม สิ่งที่สังคมยึดถือร่วมกันส่งผล
ต่อความคิดของผู้อ่านโดยตรงและการเข้าถึงความจริงในวรรณกรรมผู้อ่านอาจไม่จ าเป็นต้องประสบมาโดยตรง 
เช่น ซานตาคลอสไม่มีอยู่จริงหรืออย่างน้อยที่สุดเราไม่เคยเคยเห็นแต่เมื่อพูดถึงซานตาคลอสเราสามารถเข้าใจ
ว่าคืออะไร ดังนั้นความสามารถในการตีความไม่ได้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์เชิงประจักษ์แต่อาจข้ึนอยู่กับวาท
กรรมสังคมหรือแม้แต่จินตนาการของมนุษย์เอง (Terry Eagleton, 1983) การตีความวรรณกรรมอาจไม่จ าเป็นต้อง
ยึดถือผ่านตัวอักษรที่กล่าวข้ึนตรงๆเพยีงเดียวแต่อาจตีความได้จากสิง่ทีก่วีไม่ได้พูดข้ึนตรงๆ เช่น การเข้าถึงโลก
ทัศน์ผ่านการการกระท าหรือการตัดสินใจของตัวละคร (Roderick Hindery, 1976) 

การตีความต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆเป็นองค์ประกอบด้วย อาทิ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บริบท
และความเช่ือของสังคม ในบางครั้งการตีความสามารถท าได้หลายแง่มุมและส าหรับในประเด็นส่วนที่เกี่ยวกับ     
เรื่องทางการเมืองคือการเข้าถึงชุดความคิด มโนคติและโลกทัศน์ของกวี (สมบัติ จันทรวงศ์, 2547) ผู้อ่านย่อม
มองเห็นโลกทัศน์ที่ซ่อนอยู่จากการอ่านและตีความโดยอาจน าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนมาปรับใช้ ทั้งนี้เพราะ
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ผู้ประพันธ์ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ ย่อมฝากแฝงโลกทศัน์ไว้ในงานวรรณกรรม อาทิ ไตรภูมิพระร่วงที่สะท้อนภาพ
คุณสมบัติของชายชนช้ันปกครองว่าต้องเป็นผู้ที่ใจกว้าง หนักแน่น กล้าได้กล้าเสีย รู้จักระงับความโกรธ เก็บอารมณ์ได้เก่ง 
เด็ดขาด ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม (สมบัติ จันทรวงศ์, 2523) ในขณะที่โคลงยอพระเกียรติพระพุทธยอดฟ้าให้ภาพชายชน
ช้ันปกครองไว้ว่าต้องมีความสง่างาม เข้มแข็ง กล้าหาญ และมีพละก าลัง (กฤตวิทย์ ดวงทร้อยทอง, 2521)  

คนไทยมีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนชอบพูดสัมผัสคล้องจอง วิถีชีวิตนับแต่เล็กนอนอยู่ในเปลสัมผัสบท       
เห่กล่อมซึ่งเป็นรูปหนึ่งของวรรณกรรม (ประจักษ์ ประภาพิทยากร, 2518) นับแต่โบราณไทยมีวรรณกรรม
พื้นบ้านในลักษณะแบบมุขปาฐะต่อมามีงานขีดเขียน อาทิ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงที่กล่าวถึง
พระราชประวัติ ประเพณีและพระราชอ านาจซึ่งเป็นเสมอืนค าประกาศให้ประจักษ์ถึงอ านาจและเกียรติคุณของ
ราชอาณาจักร (เสถียร จันทิมาธร, 2521) ในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะในช่วงพุทธศักราช 2199-2231 มีวรรณกรรมทรงคุณค่า
หลายเรือ่ง อาทิ ลิลิตพระลอ รามเกียรติ์ฉบับค าพากย์และอนิรุทธ์ค าฉันท์ต่อมาในยุครัตนโกสินทร์มีวรรณกรรมเด่นๆ
อีกจ านวนมากเช่นกัน จากที่ศึกษามาพบว่าวรรณกรรมไทยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ  วรรณกรรมก่อนได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตกได้แก่วรรณกรรมสมัยสุโขทัยถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)        
เรียกรวมๆว่า “วรรณกรรมไทยเดิม” และวรรณกรรมหลังอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตกเรียกว่า “วรรณกรรมปัจจุบัน” 
(สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2523,) 

รามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมส าคัญของไทยมีช่ือเสียงอย่างกว้างขวางโดยฉบับที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดคือ
ฉบับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ถือเป็น “วรรณกรรมไทยเดิม” 
เพราะไม่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก รามเกียรติ์มีหลายส านวนเดิมทีเป็นเรื่องท่องจ าแบบมุขปาฐะต่อมาฤาษีวาล           
มีกิรจนาเป็นภาษาสันสกฤตมีช่ือเรียกว่ารามายณะฉบับวาลมิกิ หลังจากนั้นฤาษีวาลมิกิได้ถ่ายทอดให้ศิษย์          
จนกลายเป็นวรรณกรรมส าคัญต่อศาสนาฮินดู เช่ือกันว่าผู้อ่านหรือผู้ที่สาธยายจะพบบุญและเดินทางสู่สวรรค์
ในภพชาติหน้า นักวิชาการเช่ือว่ารามายณะเป็นเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลแต่จะมีความจริงแค่ไหน
เพียงใดไม่เป็นที่สรุป แต่อย่างน้อยที่สุดยอมรับกันว่าเป็นเรื่องราวของสงครามระหว่างเผ่าอารยันและชาวคนธ์ 
สันนิษฐานว่าพระรามเป็นชาวอารยันส่วนทศกัณฐ์เป็นชาวคนธ์ที่อาศัยอยู่ทางใต้มอเนียร์-วิลเลียมส์ อธิบายว่า 
รามายณะสะท้อนภาพชาวฮินดูในโบราณกาลและยืนยันว่าเนื้อหาบางส่วนนั้น มีพื้นฐานจากความจริง                 
(M. Monier – Williams, 1960) รามายณะมีจุดก าเนิดจากอินเดียส่วนจะเดินทางเข้าไทยอย่างไรกรมหมื่น
พิทยาลาภพฤฒิยากรตั้งข้อสังเกตว่ารามเกียรติ์ของไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และเข้าสู่ไทยผ่านทางชวาและ          
มาลายูพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่าเนื้อหาของรามเกียรติ์ไทยและรามายณะฉบับอินเดียมีความแตกต่างกันอยู่
บ้าง แม้รามเกียรติ์ของไทยจะมีต้นก าเนิดจากอินเดีย แต่จากการศึกษาพบว่าไทยมีลักษณะเป็นผู้ให้ก าเนิด
รามเกียรติ์อีกด้วย เพราะกวีประพันธ์ข้ึนผ่านกระบวนการ “ฉวยรับ” (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2558) หมายความว่ากวีตั้งใจ
ดัดแปลงเนื้อเรื่อง นิสัย และการกระท าของตัวละครให้สอดรับกับวาทกรรมของสังคมไทย (Mario J.Valdes, 1981)      
จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมแปลเรื่องอื่นๆของไทยมีลักษณะ “ฉวยรับ” เช่นกัน อาทิ ราชาธิราช วรรณกรรมแปล
มอญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แปลและเรียบเรียง         
โดยเนื้อหาของราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ถูกตัดทอนให้สั้นลง โดยที่เนื้อเรื่องนั้นจบลงที่รัชกาล
ของพระเจ้าธรรมเจดีย์ ซึ่งแตกต่างจากใน “พงศาวดารมอญ” ที่กวีเล่าเรื่องไปไกลกว่าสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์         
ในส่วนน้ีอาจเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่หลังจากรัชกาลพระเจ้าธรรมเจดีย์เป็นเรื่องของการสู้รบระหว่าง
มอญกับพม่าและปรากฏว่าฝ่ายพม่าเป็นผู้ชนะมอญอยู่เสมอ ดังนั้นการ “ฉวยรับ” ดัดแปลงเนื้อในส่วนของ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) จึงมีเป้าหมายพิเศษเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่เคยผ่าน
ประสบการณ์พ่ายแพ้พม่า และมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองสภาพสังคมการเมืองในขณะนั้น โดยที่เนื้อเรื่องของ
ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จึงเป็นการเน้นย้ าชัยชนะของมอญเพราะทั้งมอญและไทยนั้นต่างมี
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ศัตรูเดียวกันคือพม่า (กรรณิการ์ สาตรปรุง, 25281) จากประวัติพบว่ารามเกียรติ์เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในสังคมไทย     
อย่างช้านาน สันนิษฐานว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะเป็นในสมัยสุโขทัย ตามที่ปรากฏช่ือถ้ าพระราม หรือแม้แต่พระ
นามของพ่อขุนรามค าแหง พระมหากษัตริย์องค์ที่สามแห่งสุโขทัยซึ่งได้รับอิทธิพลจากช่ือของพระราม          
(กรมศิลปากร, 2558) ชาวไทยเช่ือว่าช่ือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพระรามเป็นมงคลนาม จึงมักมีช่ือ “ราม” แทรกอยู่ในช่ือต่าง ๆ      
อย่าง รามา หรือรามาธิบดี แม้แต่ช่ือเมืองหลวงอย่างอยุธยาก็ได้รับอิทธิพลจากรามเกียรติ์เพราะราชอาณาจักร
ของพระรามมีช่ือว่าอยุธยาในสมัยอยุธยารามเกียรติ์ ยังถูกเผยแพร่ตั้งแต่สมัยต้น พิจารณาได้จากการกล่าวถึง
ในประกาศแช่งน้ าโคลงห้า สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ซึ่งมีความในตอนหนึ่งว่า 

“…สิบหน้าเจ้าอสุราช่วยดู  พระรามพระลักษณ์ชวักอร” 
หมายความว่าขอเชิญทศกัณฐ์ พระราม พระลักษณ์มาช่วยเป็นพยาน (เปลื้อง ณ.นคร, 2517) หรือแม้แต่         

ในลิลิตยวนพ่ายก็มีการอ้างถึงพระรามเช่นกัน (กรมศิลปากร, 2514) และหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายรามเกียรติ์       
ถูกน ามาฟื้นฟูใหม่ในสมัยกรุงธนบุรี ช่ือว่าบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี บทละคร
ดังกล่าวพระราชนิพนธ์ข้ึนเป็นบางตอนเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึ่งเสฐียรโกเศศอธิบายว่าเป็นการรวบรวมรามเกียรติ์ที่กระจัดกระจาย (เสฐียรโกเศศ, 2515)           
เป็นที่น่าสนใจว่ารามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 สะท้อนโลกทัศน์อย่างไรเพราะแน่นอนว่าเป็นวรรณกรรมที่มีความส าคัญ
ถึงขนาดทรงสละเวลาพระราชนิพนธ์ข้ึนท่ามกลางยุคสร้างบ้านแปลงเมืองซึ่งเวลานับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นมหากาพย์เพราะมีลกัษณะเนื้อหาที่ยาว แสดงลักษณะแบบวีรบุรุษโดยการบอก
เล่าและสรรเสริญเรื่องราวของพระราม (ซัตเทอร์แลนด์ จอห์น, 2561) พระรามเป็นตัวละครที่มีความส าคัญ
และเป็นลูกผู้ชายที่ประเสริฐ แม่ทัพที่ดีและการเป็นกษัตริย์ที่ดีตามกรอบความต้องการของสังคม มากไปกว่านั้นยังมี
เนื้อหาที่ซับซ้อนและแสดงให้เห็นถึงความเช่ือแบบไทยที่ผสมผสานระหว่างพุทธและฮินดูอย่างน่าสนใจ  

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นยุคสร้างบ้านแปลงเมือง 
รัชกาลที่ 1 สถาปนารัตนโกสินทรบ์นรากฐานการล่มสลายของกรงุศรอียุธยาและกรงุธนบุร ีรัตนโกสนิทรจ์ึงเปน็
ราชอาณาจักรใหม่ และไม่ได้สืบทอดอ านาจจากราชส านักเดิม  รัชกาลที่ 1 หรือพระยาจักรี (ทองด้วง) 
ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีหลังจากปราบกบฏที่น าโดยพระยาสรรค์ได้ส าเร็จ ในช่วงต้นรัชสมัย     
ของรัชกาลที่ 1 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีการเปลี่ยนผ่านอ านาจอย่างฉับพลัน (กรรณิการ์ สาตรปรุง, 2528)                  
สังคมต้นรัตนโกสินทร์เพิ่งผ่านพ้นจากความสับสนและไร้ระเบียบจากปัญหาทางการเมืองของกรุงธนบุรี        
พระราชกรณียกิจส าคัญคือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมือง สถาปนาความมั่นคงรวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะด้านวรรณกรรม ดังนั้นจึงมีการประพันธ์วรรณกรรมทรงคุณค่าออกมาหลายเล่ม อาทิ ราชาธิราช สามก๊ก ไซ่ฮั่น
และรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึ่งวรรณกรรมเหล่านี้ถือเป็นวรรณกรรมเอกของต้นรัตนโกสินทร์และล้วนเป็นงาน            
ในพระราชนิพนธ์หรือไม่ก็พระราชด าริให้ผู้รู้ในราชส านักเป็นผู้ประพันธ์โดยที่รัชกาลที่ 1 ทรงเป็นประธาน รัตนโกสินทร์
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายประการ สภาพสังคมเพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากความสับสนและมีปัญหาที่กระเทือนต่ออ านาจ   
จากการรุกรานของพม่า มากไปกว่านั้นยังถูกท้าทายจากอ านาจภายใน เกิดความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับ    
ขุนนางบางกลุ่มหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันน ามีรอยร้าวไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร ขุนนางบางส่วนท้าทาย
พระราชอ านาจและแม้ว่าจะทรงก าจัดผู้ภักดีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยทรงประหารกลุ่มชนช้ันน าเก่าลงไปกว่า      
40 ชีวิตแต่ปัญหาเรื่องสิทธิธรรมยังปรากฏอยู่ตลอดรัชสมัยของพระองค์จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรม        
ต้นรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 จ านวนเกือบทั้งหมดกล่าวถึงเรื่องสิทธิธรรม การผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน
รวมไปถึงระเบียบสังคม ราชาธิราช ไซ่ฮั่น สามก๊กสะท้อนเนื้อหาว่าด้วยเรื่องความสามารถและปัญญาบารมีของผู้น า      
ตัวละครที่ส าคัญล้วนเป็นผูม้ีปัญญาไหวพริบ ยกตัวอย่าง สามก๊ก (พระคลังหน, 2513) ตอนขงเบ้งแนะน าให้เล่า
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ปี่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์โดยให้เหตุผลว่า คนที่ไม่มีสติปัญญาไม่สามารถคุ้มครองราษฎรได้ไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แต่เล่าปี่
เปี่ยมด้วยสติปัญญาเป็นที่พึ่งแก่ราษฎรเหมาะสมที่จะตั้งตนเป็นผู้น า 

ดังนั้นกวีสะท้อนโลกทัศน์ผ่านวรรณกรรมไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตาม วรรณกรรมบางประเภทท าหน้าที่เป็น
เครื่องมือกล่อมเกลาทางการเมืองโดยอาจมีเป้าหมายในการปฏิรูปสังคม รัตนโกสินทร์เป็นราชอาณาจักรใหม่ที่
เพิ่งเผชิญความสับสนวุ่นวายจากกบฏในกรุงธนบุรีดังนั้นพระราชกรณียกิจส าคัญของรัชกาลที่ 1 คือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยหมายความว่ารัตนโกสินทร์มีความจ าเป็นต้องสร้างระเบียบใหม่ให้แก่สังคม ดังนั้นรัชกาลที่ 1         
จึงทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เพื่อสร้างระเบียบใหม่ให้แก่รัตนโกสินทร์  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผ่านรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1  
2. เพื่อศึกษาโลกทัศน์ทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผ่านรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1  
3. เพื่อศึกษาสังคมในอุดมคติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผ่านรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นระเบียบสังคมใหม่ที่กวีตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพสังคมที่สับสน

วุ่นวายของรัตนโกสินทร์ตอนต้น กวีตั้งใจสร้างโลกทัศน์ในภาพกว้างที่สุดโดยอธิบายถึงระเบียบจักรวาลกฎที่เป็นกฎ
ล าดับสูงสุด เป็นระเบียบที่มนุษย์นั้นสามารถเข้าใจได้และก าหนดความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งรวมถึงอธิบายโลกทัศน์
ทางการเมืองที่เป็นส่วนย่อยและมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดของงานวิจัยเล่มนี้ศึกษาโลกทัศน์ โลกทัศน์ทางการเมืองและสังคมในอุดมคติจากการตีความ

รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 โดยศึกษาเทียบเคียงกับฉบับก่อนหน้า กวีตั้งใจปรับเปลี่ยนเนื้อหาและอุปนิสัยของตัวละคร 
ซึ่งสิ่งนี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ และน ามาศึกษา งานวิจัยเล่มนี้ศึกษาโลกทัศน์ ซึ่งเป็นภาพที่กว้างที่สุด 
เป็นวิธีการที่มนุษย์มองโลก โลกทัศน์ที่กวีสร้างข้ึนมีลักษณะเป็นระเบียบจักวาลที่ก าหนดความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง 
นอกจากนั้นงานวิจัยเล่มนี้ศึกษาโลกทัศน์ทางการเมือง ซึ่งเป็นส่วนย่อยของโลกทัศน์ โลกทัศน์ทางการเมืองอาจเป็นการ     
พยายามที่จะบอกกล่าวถึงการเมืองที่ควรจะเป็น อาทิ โครงสร้างทางสังคมการเมืองในอุดมคติ การเตรียมตัวเป็น        
กษัตริย์ที่ดี การเป็นขุนนางที่ดี ซึ่งโลกทัศน์และโลกทัศน์ทางการเมืองเป็นวิธีการที่น าไปสู่สังคมในอุดมคติซึ่งคือปลายทาง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการตีความเนื้อของวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์โลกทัศน์             

และโลกทัศน์ทางการเมืองของรัชกาลที่ 1 ศึกษางานวิจัยก่อนหน้าที่มีเนื้อที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
งานวิจัยเล่มนี้ ยกตัวอย่าง ต าราเรียน วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์รวมไปถึงงานเขียนต่างๆ ผู้วิจัยตีความโดยอาศัย
วิธีการจากส านักรูปแบบนิยม ศึกษาจากรูปแบบ เทคนิค กลวิธีและค าศัพท์ที่กวีเลือกใช้ รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1      
เป็นวรรณกรรมแปลหรือว่าประพันธ์ข้ึนภายใต้อิทธิพลของรามเกียรติ์ฉบับก่อนหน้า ดังนั้นจึงไม่สามารถน าเนื้อเรื่อง
มาทาบกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงแบบแนบสนิทเพราะเรื่องราวที่เกิดข้ึนล้วนเป็นโครงเรื่องที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
อย่างไรก็ตามกวีเปลี่ยนเนื้อหาและอุปนิสัยของตัวละคร ซึ่งความเปลี่ยนดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจส าหรับ
การน ามาตีความเพื่อค้นหาโลกทัศน์ โลกทัศน์ทางการเมืองและสังคมในอุดมคติของรัชกาลที่ 1 การค้นหา
สาระส าคัญของวรรณกรรมไม่มีความจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลหรือบริบทสังคม โดยสามารถน าวิธีการตีความ
แบบรูปแบบนิยม มาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ ยกตัวอย่าง กวีเลือกใช้ค าว่า “ม้วนแผ่นดิน” 
เป็นการเลือกใช้ค าศัพท์เชิงสัญลักษณ์ ช้ีให้ผู้วิจัยเห็นภาพความไร้ซึ่งกฎระเบียบ ซึ่งความสับสนวุ่นวายเกิดจาก
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การกระท าที่ไม่ชอบธรรมของผู้ไม่รู้จักหน้าที่ก่อให้เกิดภาวะ “สงคราม” อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่าเรา
ไม่อาจปฏิเสธอิทธิพลของบริบทสังคมและเช่ือว่ารามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แม้ว่าจะเป็นวรรณกรรมแปลหรือ
เป็นวรรณกรรมทีถู่กประพันธ์ข้ึนโดยได้รับอทิธิพลจากรามายณะฉบับวาลมิกิแต่ก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากสังคมที่
แวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญไปที่การตีความในส่วนที่เป็นจุดส าคัญของเนื้อเรื่อง อย่าง
อาจในตอนที่พลกิผันหรืออาจเป็นการด าเนินเนื้อเรื่องไปถึงจุดๆหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเป็นจุดตายของตัวละคร
ซึ่งในมิติทางนิเทศศาสตร์อาจเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของเนื้อเรื่องหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า decisive 
moments นอกจากนั้นผู้วิจัยตีความจากเนื้อหาที่กวีเน้นย้ าหลายครั้ง หรือ frequency ที่เกิดข้ึน เพราะความบ่อย     
ของเหตุการณ์ต่างๆย่อมสะท้อนคุณค่าบางประการหรือสะท้อนโลกทัศน์ของกวีที่ตั้งใจสร้างข้ึนสถานที่ท าการศึกษา
วิจัยคือ หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ  หอสมุ ดแห่ งชาติ  หอสมุ ดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุ ดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามค าแหง หอสมุดคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง         
การค้นคว้าและวิจัยในดุษฎีนิพนธ์นี้  
 

สรุปผลการวิจัย  
 รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถูกประพันธ์ข้ึนเพื่อใช้เป็นระเบียบให้แก่รัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นราชอาณาจักรใหม่       
ที่สร้างข้ึนจากความล่มสลายของอยุธยา และกรุงธนบุรี สภาพสังคมยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร ทั้งในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 
ประชาชนต่างเดือดร้อนและสับสนจากกลุ่มกบฏที่น าโดยพระยาสรรค์ในช่วงปลายกรุงธนบุรี สังคมต้นรัตนโกสินทร์
เดือดร้อนและสับสนจากการเปลี่ยนอ านาจที่รวดเร็ว ฉับพลัน ดังนั้นการสร้างระเบียบใหม่แก่สังคมจึงเป็นสิ่งที่
พระมหากษัตริย์นั้นต้องการ และจ าเป็นต้องสร้างขึ้นเพื่อความมั่นคง และสมดุลของราชอาณาจักร 

กวีตั้งใจสร้างโลกทัศน์ซึ่งเป็นภาพที่กว้างที่สุด อธิบายถึงระเบียบจักรวาลที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งอย่างไม่มี
ข้อยกเว้น โลกทัศน์แบบไทยว่าด้วยเรื่องล าดับช้ัน เป็นระเบียบที่มองจักรวาลบนพื้นฐานความไม่เท่าเทียม      
เช่ือว่าจักรวาลถูกแบ่งเป็นล าดับช้ัน เช่นเดียวกันกับโลกมนุษย์ มนุษย์แบ่งเป็นล าดับช้ันจากชาติก าเนิด บรรดาศักดิ์ 
ความสามารถ อาวุโสและเพศ ในกรณีที่ล าดับช้ัน อาจวัดความแตกต่างจากเกณฑ์ เทวภาพและบุญบารมี ยกตัวอย่าง    
การที่กวีอธิบายว่าอยุธยามีเทวนุภาพสูงสุดเพราะก าเนิดจากเทวบัญชาของพระอิศวร และพระนารายณ์ เรื่องล าดับช้ัน
เป็นระเบียบจักรวาลที่ละเมิดไม่ได้ เพราะทันทีที่ถูกละเมิด จักรวาลจะเรียกร้องให้ผู้มีบุญบารมีอย่างพระนารายณ์        
เข้ามาระงับเหตุ จากการศึกษาพบว่ากวีตั้งใจขานพระรามของว่าพระจักรี รวมถึงค าแผลงที่สื่อความหมายแบบเดียวกัน    
ซึ่งการเรียกโดยพระราชทินนามในลักษณะนี้ไม่ปรากฏมาก่อนในฉบับก่อนหน้า หมายความว่าพระรามเป็นภาพแทน    
ของรัชกาลที่ 1 รวมถึงอยุธยาถือภาพแทนของรัตนโกสินทร์ ดังนั้นการที่ทรงน าก าลังปราบกบฏช่วงปลายอยุธยา       
จึงเป็นเรื่องที่ชอบธรรม เพราะพระองค์เป็นผู้มีเทวานุภาพที่เพียบพร้อมประหนึ่งพระนารายณ์อวตาร ท าให้รัชกาลที่ 1      
มีความชอบธรรมในการระงับเหตุ การสถาปนาตนเองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งรัตนโกสินทร์จึงมี ข้ึน         
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

นอกจากนั้นกวียังสรา้งโลกทศัน์ทางการเมือง ที่เป็นวิธีที่มนุษย์มองการเมือง การศึกษาโลกทัศน์ทางการเมอืง
เป็นความพยายามที่จะเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในสังคมการเมือง กวีอธิบายถึงโครงสร้างสังคมที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง สังคมการเมืองในโลกมนุษย์ของรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 
ก็มีการแบ่งล าดับช้ันเช่นเดียวกันกับสวรรค์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจ อธิบายถึงความเป็น
กษัตริย์ที่ดีและผู้ใต้ปกครองที่ดี ซึ่งหากจะกล่าวแบบสั้นกษัตริย์มีหน้าที่ปกครองและคุ้มครองประชาชน 
ในขณะที่ผู้ใต้ปกครองมีหน้าที่ส าคัญคือการรับใช้อย่างซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกวีเน้นย้ าไปที่ความสัมพันธ์
ระหว่างกษัตริย์กับอุปราช ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุปราชอาจเป็นพระอนุชาหรือพระราชโอรส แต่ในโลกของรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 นั้นอุปราชล้วนเป็นน้องชายทั้งสิน้ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกับในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 กวีสร้างโลกทัศน์
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ว่าอุปราชมีหน้าที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์ สุจริตและต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ กล่าวคือตัวแสดงในสังคมมนุษย์   
ต้องยอมรับสถานะของตนเองและเคารพผู้ทีม่ีสถานะเหนือกว่า  โลกทัศน์ทางการเมืองแบบไทยที่กวีสรา้งขึ้นใน
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 สะท้อนถึงวัฒนธรรมความอาย หรือ Guilt Culture โดยที่ตัวแสดงล้วนตกอยู่ภายใต้
วัฒนธรรมในข้อนี ้เกียรติกับความอับอายขายหน้ามีเส้นบางๆแบ่งอยู่ ตัวแสดงต้องการเป็นผู้มีเกียรติ จึงยอมไม่ได้หาก
ต้องเสียหน้าในบางครั้งความถูกต้องอาจส าคัญน้อยกว่าการเสียหน้า  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การสร้างระเบียบจักรวาลว่าด้วยเรื่องล าดับช้ัน เป็นโลกทัศน์แบบไทยที่ผสมผสานระหว่างความเช่ือ

แบบพุทธและฮินดู การสร้างระเบียบจักรวาลเรื่องล าดับช้ัน น ามาสู่โครงสร้างทางสังคมการเมืองที่มั่นคงในแบบไทยๆ  
วิธีการมองจักรวาลบนพื้นฐานแห่งความไม่เสมอภาค โดยน ากฎเกณฑ์เรื่องบุญ กรรมและลิขิตมาเป็นเครื่องมือ
ในการอธิบาย ส่งผลให้มนุษย์ยอมรับในสถานะของตนเองและไม่กล้าท้าทายผู้ที่มีสถานะที่เหนือกว่า เพราะมีความเช่ือ
ว่าการที่ตนน้ันมีสถานะที่ต่ ากว่าน้ันเป็นเพราะสะสมบุญมาน้อยกว่า ระเบียบจักรวาลในข้อนี้เน้นไปที่หน้าทีข่อง
แต่ละบุคคลและสะท้อนถึงความส าคัญของเรื่องสังคม หรือส่วนรวมมากไปเรื่องส่วนตัว เกียรติและศักดิ์ศรี     
เป็นสิ่งที่มนุษย์ในโลกของรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แสวงหาซึ่งการที่จะเป็นผู้มีเกียรติ มนุษย์ต้องปฏิบัต ิ                 
หน้าที่อย่างสุจริต ผู้ใต้ปกครองมีหน้าที่รับใช้ ในขณะที่กษัตริย์มีหน้าที่ปกครอง ดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นความพยายาม
ของกวีในการสร้างสังคมในอุดมคติซึ่งคือสังคมของผูท้ี่รูจ้ักหน้าที่และผู้มีรักในเกียรติ ประเด็นต่อมาคือการที่กวี
พูดถึงเรื่องระเบียบจักรวาลที่ถูกรบกวน การที่ต้องอธิบายถึงผู้อหังการสร้างความเดือดร้อนมีข้ึนเพื่อสร้างสิทธิธรรม       
ในรัชกาลที่  1 ปกครอง สร้างความเช่ือว่ารัชกาลที่ 1 คือพระนารายณ์อวตาร เช่นเดียวกันกับพระราม ดังนั้น            
การสถาปนาข้ึนเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นมีความชอบธรรม กวีสร้างโลกทัศน์ไว้มากมายในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโลกทศัน์ทางการเมอืง อาทิ การเป็นน้องที่ดี ที่กวีเน้นย้ าในเรื่องการเป็นน้องหรือ
การเป็นอุปราชที่ดีนั้น เกิดข้ึนเพื่อตอบค าถามความขัดแย้ง ไม่ลงรอย ระหว่างรัชกาลที่ 1 กับสมเด็จกรมบวรฯ กวีตั้งใจ
เปลี่ยนเนื้อหา รวมถึงอุปนิสัยของตัวแสดงบางตัว เพื่อสนับสนุนภาพน้องในอุดมคติ ยกตัวอย่าง กุมภกรรณที่ใน
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นยักษ์ที่รักความสะอาดและทรงทศพิธราชธรรม กุมภกรรณจงรักภักดีต่อพี่     
และไม่หวังในลาภยศ โดยไม่ทรงเครื่องประดับหรือมงกุฎเช่นทศกัณฐ์ หรืออินทรชิตร ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้           
ไม่ปรากฏในฉบับก่อนหน้า เนื้อหาที่แปรเปลี่ยนในส่วนนี้สะท้อนภาพว่าน้องที่ดีต้องภักดี ไม่หวังในอ านาจ    
และไม่คิดแก่งแย่งพระราชอ านาจของกษัตริย์ กวีเน้นย้ าเรื่องน้องที่ดีตลอดเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นการสะท้อนความส าคัญ    
ของการเป็นน้องที่ดี หรือน้องที่รัชกาลที่ 1 ต้องการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

งานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยอ่าน ทบทวน ประกอบกับเทียบเคียงจากบริบทสังคมในส่วนที่เนื้อหาแปรเปลี่ยน 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ค้นพบนั้นเป็นความคิดส่วนตัวของผู้วิจัย การตีความเป็นสิทธิของผู้อ่านตามธรรมชาติ       
การตีความไม่มผีิดหรอืถูก ดังนั้นการน าไปใช้ต่อยอดต้องค านึงถึงส่วนนี้ โลกทัศน์แบบไทยที่ผู้วิจัยค้นพบเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
ผู้วิจัยมีทัศนะว่าแม้รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะเป็นวรรณกรรมยุคจารีตที่เก่าแก่ ทั้งการดูโขนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างไกลตัว ไม่เป็นที่นิยม อย่างไรก็ตามสิ่งที่รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ทิ้งไว้กลับฝังรากลึก เป็นวาทกรรม
ที่แม้อาจไม่ได้พูดถึงแบบตรงไปตรงมา แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนจ านวนหนึ่งในสังคมของไทยยังคงมองโลกบนพื้นฐาน
แห่งความไม่เท่าเทียม แตกต่างจากโลกทัศน์แบบตะวันตกที่มองจักรวาลบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค โดยพระผู้เป็นเจ้า
ได้มอบไว้ซึ่งสิทธิบางประการที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ การมีสถานะทางสังคมที่แตกต่าง ฐานะความร่ ารวยไม่ได้มาจาก
ความสามารถหรือปัญญา แต่คนจ านวนหนึ่งอาจบอกว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ท ามาไม่เท่ากัน มากไปกว่าน้ัน
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วัฒนธรรมความอายหรือ Guilt Culture เป็นสิ่งที่พบตลอดเนื้อเรื่องเช่นกัน แม้ว่าตัวแสดงจะรักษาหน้าเพื่อรักษาเกียรติ 
แต่ในบางครั้งการรักษาหน้าของตัวแสดงกลับเป็นต้นต่อแห่งการกระท าที่ไม่ชอบธรรม ท าได้ในสิ่งที่ผิดเพื่อรักษาหน้า      
ไม่กล้าที่จะพูดหรือถามในสิ่งที่ไม่รู้เพราะกลัวว่าสังคมจะติติง สิ่งนี้ก่อให้เกิดสังคมแบบมือถือสากปาดถือศีล 
หรือ Hypocrite Society เพราะมนุษย์ในสังคมท าตามสิง่ทีเ่ช่ือว่าสังคมส่วนรวมมองว่าดี การเป็นคนดีจะถือว่า
เป็นผู้ที่มีเกียรติค าถามที่น่าสนใจคือเกียรติที่กล่าวมานี้คือเกียรติแบบไหน แล้วเราควรภูมิใจกับเกียรติแบบนี้หรือไม่    
โลกทัศน์แบบไทยเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยไทยหรือไม่ หรือในความเป็นจริงแล้ว
ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะสมกับเรา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
ผู้ที่สนใจอาจศึกษาวรรณกรรมเล่มอื่นๆ อาจเป็นวรรณกรรมในยุคที่ร่วมสมัยข้ึนมาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเข้าถึงโลกทัศน์ที่กวีตั้งใจสร้างข้ึน ในส่วนนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะจะช่วยท าให้ทราบว่าโลกทัศน์ที่กวีสร้างข้ึนนั้น         
มีลักษณะที่คล้ายหรือแตกต่างจากโลกทัศน์ที่ผู้วิจัยพบในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 โลกทัศน์ที่กวีซึ่งเป็นคนยุคใหม่นั้น
จะก้าวไปในทิศทางอื่น หรือว่าฝังรากลึกกับโลกทัศน์แบบเดิมๆ หรือในอีกกรณีหนึ่งผู้วิจัยใครขอน าเสนอให้
ศึกษาวรรณกรรมที่มาจากโลกตะวันตกหรืออาจเป็นการศึกษาวรรณกรรมของโลกสังคมนิยมเพื่อทราบว่าโลกทัศน์ที่ถูก
สร้างขึ้นจากความเช่ือทางระบอบการปกครอง หรือพื้นฐานวิธีการมองโลกที่แตกต่างกันนั้นจะมีส่วนที่คล้าย
หรือแตกต่างกันมากแค่ไหน เพียงใด 
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Legal Problems and Obstacles with the Enforcement of Mineral ACT B.E. 2560 

 

ชินพรรธน์ ธนพงษ์วัฒน์ 
Chinnapat Tanpongwat 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Sripatum University at Chonburi 

Corresponding Author. Email: aniwat_rebel8@yahoo.com 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน     
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ หลักการและวิธีการในการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง และขอบเขตความรับผิด      
ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการแร่ ต่อความเสียหายหรือความเดือนร้อนร าคาญที่เกิดขึ้นภายนอกเขตที่ได้รับอนุญาต 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 แล้วพบว่ามีข้อบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม        
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการแร่จังหวัด แต่มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย
ที่มาจากภาคประชาชนเม่ือเทียบสัดส่วนกับคณะกรรมการแร่จังหวัดทั้งหมด จึงอาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วม                 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เท่าที่ควร อีกทั้งไม่ได้บัญญัติถึงขั้นตอน วิ ธีการ และระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่              
หลังปิดเหมือง จึงท าให้ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจนในการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้น           
ที่หลังปิดเหมือง อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษตกค้างในพื้นที่ดังกล่าว และการก าหนดขอบเขตความรับผิดของ
ผู้ได้รับอนุญาตด าเนินกิจการแร่ ต่อความเสียหายหรือความเดือนร้อนร าคาญที่เกิดขึ้นภายนอกเขตที่ได้รับอนุญาต 
ไม่ชัดเจนเพียงพอส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ันไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม โดยเม่ือศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย และกฎหมายของแต่ละรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ในประเด็นของสัดส่วนคณะกรรมการแร่จังหวัด 
และบัญญัติเพิ่มเติมในรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา ในการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง  รวมถึง
ขอบเขตความรับผิดของผู้ได้รับอนุญาต 

 

ค าส าคัญ : ขอบเขตความรับผิด; มลพิษ; ผลกระทบ 
 

Abstract 
This research studied the provisions of the Mineral Act B.E. 2560 regarding the 

participation of people in mineral resource management. Principles and methods for 
implementing area rehabilitation after the mine is closed. And the scope of liability of the 
mineral licensee against damage or annoyance occurring outside the permitted area the 
researcher has studied the Mineral Act B.E. 2560 and found that there is a law requiring people to 
participate in the management of mineral resources. As a qualified committee Of the Provincial 
Minerals Board But only a small proportion comes from the public sector, when compared to all 
provincial mineral committees Therefore may result in people not participating in mineral 
resource management as they should There is also no provision for procedures and periods for 
area rehabilitation after the mine is closed. Therefore there is no clear statutory provision in 
determining the procedures and period for the area rehabilitation after the mine is closed May 
cause residual pollution effects in those areas And determining the scope of liability of the 
mineral business licensee Against damage or annoyance occurring outside the permitted area Not 
yet clear enough, resulting in the affected people not receiving appropriate remedies By studying 
the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, the laws of the Commonwealth of 
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Australia And laws of each state in the United States Therefore proposing improvements The 
Mineral Act B.E. 2560, in respect of the proportion of the Provincial Minerals Committee And 
additional provisions in the algorithm and period for the area rehabilitation after the mine is 
closed Including the scope of liability of the mineral business licensee 

 

Keywords: Scope of responsibilities; pollution; effect 
 

บทน า 
แม้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 จะมีการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด      

การทรัพยากรแร่ในพื้นที่ชุมชนของตนเองในฐานะคณะกรรมการแร่จังหวัด และบัญญัติให้มีการจัดท าประชามติ
ของประชาชนในชุมชน รวมไปถึงบัญญัติให้มีการจัดท าแผนการฟื้นฟู และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง และก าหนดขอบเขต
ความรับผิดของผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการแร่ ต่อความเสียหายหรือเดือดร้อนร าคาญที่เกิดข้ึน
ภายในเขตที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันปัญหามลพิษ ที่มีแหล่งก าเนิดมาจากการด าเนิน
กิจการแร่ ยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ความมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ไว้ในมาตรา 28 ในฐานะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างกรรมการซึ่งมีที่มาจากข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน ที่ได้ก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วม         
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพียงเล็กน้อย ถึงแม้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 จะถูกตราข้ึนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่  (สุทธิเกียรติ คชโส, 2560)       
อีกทั้งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้มีการยื่นแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และ
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมือง
และหลังจากปิดเหมือง พร้อมกับค าขออนุญาตประทานบัตร โดยได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 54 (2) แต่ไม่ได้
ก าหนดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมืองไว้อย่างชัดเจน ท าให้ไม่มีบรรทัดฐาน     
ในการก าหนดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาในการฟื้นฟูที่เหมาะสม ปัญหาที่เกิดข้ึนจากมลพิษนั้น    
จึงไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอ อาจท าให้เกิดการสะสมของมลพิษเพิ่มขึ้น ยิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         
ทางธรรมชาติ และประชาชน รวมไปถึงลักษณะของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการการผลิตของกิจการแร่          
เป็นมลพิษที่สามารถแพร่กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบอย่างเป็นวงกว้าง อีกทั้งเป็นมลพิษที่ยากต่อการจ ากัด
บริเวณการแพร่กระจาย (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย, 2553) ท าให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และชุนชมโดยรอบมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษดังกล่าว ถึงแม้เป็นพื้นที่นอกเขตได้รับอนุญาต 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 139 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อน
ร าคาญที่เกิดข้ึนแก่บุคคลอื่น สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่การที่จะได้รับการชดใช้           
ค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษที่มีแหล่งก าเนิด   
จากการด าเนินกิจการนั้น ๆ  ซึ่งหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับความเสียหายจากการด าเนินกิจการนั้น ๆ      
ก็จะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้รับใบอนุญาตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อตนได้ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) ซึ่งมาตรา 139 วรรคสอง บัญญัติไปในแนวทางที่ว่าหากความ
เสียหายข้ึนภายในเขตที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการ ให้สันนิษฐานไว้ก่อน ว่า         
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ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท าของผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งการบัญญัติตามมาตรา 139 วรรคสอง     
อาจเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ า ในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมือง รวมไปถึงขอบเขตความ
รับผิดของผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตร ศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการด าเนินกิจการเกี่ยวกับแร่ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ และแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับใช้กับกฎหายของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญรวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยแร่

 2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยแร่ของต่างประเทศและประเทศไทย 
 3.เพื่อให้ได้มาซึ่งบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมจากการด าเนิน

กิจการเกี่ยวกับแร่ไว้อย่างหลากหลาย รวมทั้งมาตรการที่จะต้องท าแผนฟื้นฟูเหมือง และภาระการพิสูจน์     
ความรับผิด อีกทั้งยังเปลี่ยนผู้มีอ านาจอนุญาตประทานบัตรเป็นรูปแบบคณะกรรมการแตย่ังคงพบว่า
สัดส่วนของคณะกรรมการแร่จังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้าราชการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตัวแทน
จากผู้ประกอบการ และผู้มีความรึความสามารถในด้านที่ เกี่ยวข้อง มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นสัดส่วนจาก         
ภาคประชาชนทั้งยังมิได้ระบุถึงแนวในการจัดท าแผนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนไว้โดยตรง ซึ่งมีเพียงบทบัญญัติ      
ให้ผู้ประกอบการต้องจัดท ารายงานการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เท่านั้น     
และยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ปนเปื้อนที่อยู่นอกเขตเหมืองด้วย ทั้งที่การประกอบกิจการเหมืองแร่มีผลกระทบ   
ต่อชุมชนโดยตรง และหากเกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แม้มาตรา 139 วรรคสอง 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนในเขตที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการ
สันนิษฐานว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผูป้ระกอบการ แต่ผู้เสยีหายก็ยังคงต้องพิสูจน์ว่า
เป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจการแร่ หากความเสียหายนั้นเกิดข้ึนนอกเขตที่ได้รับอนุญาต 
ตามมาตรา 139 วรรคหนึ่ง และจะน ามาตรา 96 และมาตรา 97 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป ท าให้ยากแก่การบังคับใช้ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดความรับผิดทางแพ่งไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ทั้งนี้ในการพิสูจน์
เป็นเรื่องทางเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนยากแก่การน าพยานหลักฐานต่าง ๆ มาพิสูจน์ความเสียหายได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยศึกษาในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการเกี่ยวกับแร่   

โดยศึกษาในด้านความมีส่วนร่วมของประชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มลพิษที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม 
และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของโครงการการฟื้นฟูพื้นที่      
อันเป็นที่ตั้งของโครงการ ขอบเขตความรับผิดของเจ้าของหรือผู้ครอบครองกิจการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 อีกทั้งยังได้ศึกษาข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย 
รวมไปถึงศึกษากฎหมายต่างประเทศในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน การฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมือง 
และขอบเขตความรับผิดของเจ้าของหรือผู้ครอบครองกิจการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการสืบค้นจากเอกสาร

ปฐมภูมิ (Primary Document) และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) ในการศึกษาผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยทางข้อมูลทางเอกสารโดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือและต ารากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
วารสารบทความที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศรวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูล
เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยแร่ 
 

ผลการวิจัย 
แร่ ถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติภายในประเทศที่มีประโยชน์มากมาย และมีความส าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช้ือเพลิง ซึ่งแร่แต่ละชนิดก็จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่างกัน ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติ
ของแร่นั้น  ๆแต่การที่จะน าแร่เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้น้ัน ต้องมีการส ารวจแร่ ขุดหาแร่ ระเบิด บด ย่อยแร่ 
ซึ่งข้ันตอนเหล่าน้ี สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางฝุ่นละออง เสียงและแรงสั่นสะเทือนได้ ซึ่งเป็นมลพิษที่
สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชนได้ (โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (En-law), 2547) 
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติแร่ ข้ึนมาเพื่อควบคุมมลพิษที่เกิดข้ึน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน     
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการก าหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ประกอบการ        
ซึ่งพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 แต่อย่างไรก็ดี  จากการศึกษา
พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ดังนี้ 

1.ปัญหาเรื่องสัดส่วนของคณะกรรมการแร่จังหวัด จากการศึกษาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิของประชาชนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ        
ได้รับรองในเรื่องสิทธิของประชาชนและชุมชนไว้ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการด ารงชีวิต 
การศึกษา การท างาน การอยู่อาศัย การได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์       
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และยังได้บัญญัติถึงหน้าที่ของประชาชน ในการร่วมมือ      
และสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อีกทั้งยังได้มีหลักการ หรือแนวคิดต่าง ๆ     
ที่เป็นสากลไดใ้ห้การรับรองในเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิญญาสต็อกโฮล์ม ค.ศ. 1972 (Stockholm 
Declaration, 1972) ได้บัญญัติไว้ในข้อบทที่ 1 ว่า “มนุษย์มีสิทธิข้ันพื้นฐานในเสรีภาพ ในความเสมอภาค
และความถูกต้องของเงื่อนไขในการด ารงชีวิต ในคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่สามารถสนองตอบต่อศักดิ์ศรี
และความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต โดยได้แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
เพื่อประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและในรุ่นต่อไปในอนาคต” อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดถึงหน้าที่
ของรัฐในการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชน ร่วมถึงต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดสินใจในการใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชน เมื่อวิเคราะห์ตามบัญญัติมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ในเรื่อง
ของการก าหนดสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการแร่จังหวัดจะเห็นได้ว่าภาคประชาชนนั้น      
มีสัดส่วนไม่เกินจ านวนสองคน จากจ านวนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด โดยเมื่อมองถึงอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแร่จังหวัดในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเพิกถอน
หรือการก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการประทานบัตรการท าเหมือง พิจารณาข้อร้องเรียนหรือ
ผลกระทบจากการท าเหมืองจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการแร่จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการตัดสินใจ     
หรือการด าเนินการใด ๆ ที่ส าคัญ โดยเฉพาะการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการท าเหมือง     
เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมายว่าด้วยแร่ของ เครือรัฐออสเตรเลีย (Mining Act 1971) แล้วพบว่ามีการส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในแง่ของบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง     
ภาคประชาชน พบว่า รัฐมีการบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับแร่   
และสิ่งแวดล้อม โดยจะถูกระบุไว้ในหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตท าเหมืองว่าจะต้องปรึกษาหารือกับผู้มีส่วน     
ได้เสียตลอดทั้งโครงการ และจะต้องจัดท าแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ( Community 
Engagement Plans) เพื่อวางแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละข้ันของโครงการ 
จากกฎหมายดังกล่าวท าให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่การผลิตแร่            
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ข้ัน ได้แก่ การส ารวจพื้นที่ การศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผน     
การเข้าใช้ที่ดิน การก่อสร้าง การด าเนินงาน การเลิกด าเนินงานหรือการปิดเหมือง และหลังการปิดเหมือง 
รวมทั้งได้ศึกษาหลักการในการบริหารจดัการทรพัยากรแร่ของประเทศแคนาดา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลอดห่วงโซ่การผลิตแร่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่  ข้ันก่อนการส ารวจ ข้ันการส ารวจ             
ข้ันการพัฒนา ข้ันการด าเนินงาน และข้ันการปิดเหมือง โดยในแต่ละข้ันตอนของ จะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในลักษณะการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นรวงถึงเปิดโอกาสในการคัดค้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็น   
การสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินการอนุญาตประทานบัตร     
อันเป็นการด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560    
ในเรื่องสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการแร่จังหวัด 

2.ปัญหาเรื่องแผนการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ได้บัญญัติ      
ให้การยื่นค าขออนุญาตประทานบัตรนั้นจะต้องยื่นพร้อมกับแผนการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง         
โดยได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 54 (2) เนื่องจากการด าเนินกิจการเหมืองแร่ เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางฝุ่นละออง เสียงและแรงสั่นสะเทือน ซึ่งมลพิษเหล่านั้นสามารถแพร่กระจายไปสู่บริเวณโดยรอบได้        
ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า ป่าไม้ พื้นดิน 
มาตรา 54 (2) นั้น ไม่มีการระบุชัดเจนในบทบัญญัติว่าต้องด าเนินการอย่างไรจึงเป็นการฟื้นฟู หรือต้องมี
ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา อย่างไร หรือการคาดคะเนผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนโดยรอบเมื่อถึงตอนที่ปิดเหมืองแล้ว ควรที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ภายหลักจากการปิดเหมือง        
มีเพียงประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ที่ได้กล่าวถึงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองไว้ 
ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง และเยียวยา     
ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ.2562 ซึ่งได้ให้ความหมายของค าว่าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่    
การท าเหมือง ไว้ว่า เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองแร่ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยสอดคล้องกับ
กิจกรรมตามแผนผังโครงการท าเหมือง และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์
พื้นที่ในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง รวมถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด
อัตราการจ่ายเงินบ ารุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบ ารุงพิเศษ 
พ.ศ.2560 โดยได้บัญญัติไว้ในข้อที่ 4 แห่งประกาศดังกล่าวว่า ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบ ารุงพิเศษ
ให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแรใ่นอัตรารอ้ยละหา้ของค่าภาคหลวงแร่ส าหรับแร่ทุกชนิด
ที่ผลิตได้จากประทานบัตร โดยเงินจ านวนดังกล่าวนั้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่        
จะน าไปด าเนินการจัดสรรเงินบ ารงุพเิศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทอ้งถ่ิน การศึกษาวิจัยด้านแร่ 
การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์ และการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนด โดยประกาศฉบับดังกล่าวนั้นมีเพียงบทบัญญัติที่ระบุถึง
การวางหลักประกัน จ านวนหลักประกันของเหมืองแต่ละประเภท ระยะเวลาการวางหลักประกัน 
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และวิธีการวางหลักประกัน การเบิกจ่าย และการคืนหลักประกัน เมื่อศึกษาจากกฎหมายว่าด้วยแร่
ของเครือรัฐออสเตรเลีย (Mining Act 1971.) แผนการฟื้นฟูการพัฒนาเหมืองแร่ของรัฐ (Western 
Australia) ในเครือรัฐออสเตรเลยีมีพระราชบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจเหมืองแร่นั้น
ต้องกระท าการฟื้นฟูพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของการด าเนินกิจการเหมือง ซึ่งในแผนพัฒนาและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ของเหมืองนั้นจะต้องมีการระบุแผนงานการฟื้นฟูโดยละเอียด รวมไปถึงจะต้องมีการระบุในเรื่องของเวลา     
ในการฟื้นฟูว่ามีการใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเป็นเวลาเท่าไหร่โดยเป็นการก าหนดระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน 
รวมไปถึงการระบุค่าใช้จ่ายในแต่ละข้ันตอนอาจจะเป็นการคาดคะเนค่าใช้จ่ายในแต่ละข้ันตอนของ
แผนพัฒนาการฟื้นฟูเหมืองที่จะต้องใช้ รวมถึงพระราชบัญญัติเหมืองถ่านของรัฐ Pennsylvania 
(Pennsylvania Bituminous Coal Mine Act ) ที่ก าหนดให้แผนฟื้นฟูนั้นต้องมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียด
ของการใช้พื้นที่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ก าหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูที่ดินดังกล่าว 
ในแต่ละข้ันตอน ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว วิธีปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการระบายน้ าเสียที่มีกรด
เจือปนจากการด าเนินกิจการ การป้องกันการตื้นเขินของแหล่งน้ าจากโคลนตะกอนจากการด าเนินกิจการ     
จากการศึกษาผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560       
ในส่วนของข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา ในการฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมือง เพื่อเป็นบรรทัดฐาน    
ในการก าหนดข้ันตอน มาตรฐาน วิธีการ และระยะเวลา ในการฟื้นฟูพื้นที่ 

3.ปัญหาเรื่องขอบเขตความรับผิดของผู้ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560    
ตามมาตรา 139 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อน
ร าคาญอันเกิดข้ึนแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม กล่าวคือหากกิจการของผู้ได้รับอนุญาต
ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชดใช้            
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ต่อความเสียหายหรือเดือดร้อนร าคาญนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการก าหนด
ขอบเขตความรับผิดของผู้ได้รับอนุญาต ไว้ไม่ชัดเจนเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของมลพิษ    
ที่มีแหล่งก าเนิดมาจากกิจการดังกล่าว ซึ่งโดยลักษณะของมลพิษเหล่านั้นสามารถรั่วไหล หรือ
แพร่กระจายได้โดยง่าย และมีทิศทางที่ไม่แน่นอน เช่น มลพิษทางฝุ่นละอองเมื่อมีแรงลมมากระท าต่อ
ฝุ่นละอองก็จะเกิดการพัดปลิวไปยังบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังยากต่อการจ ากัดพื้นที่การแพร่กระจาย
หรือรั่วไหล (ไพรัตน์ เจริญกิจ, 2557) ซึ่งมลพิษเหล่าน้ันสามารถแพร่กระจายไปยังนอกเขตที่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการ เมื่อวิเคราะห์บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า   
เป็นการบัญญัติในลักษณะการสันนิษฐาน โดยบทบัญญัติมาตรา 139 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า       
ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายดังกล่าวนั้น 
เกิดจากการกระท าของผู้ได้รับอนุญาต การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิด    
ของผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งจะเป็นการลดภาระการพิสูจน์ความรับผิดของผู้เสียหาย กล่าวคือ ชุมชนโดยรอบ        
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สิน ดังนั้นหากน าบทบัญญัติมาตรา 139 วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง มาเทียบเคียงกันแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายที่อยู่นอกเขตที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 139 วรรคหนึ่งนั้น จะไม่ได้รับประโยชน์จากบทสันนิษฐานของกฎหมาย อีกทั้งการพิสูจน์
ความเสียหายจากมลพิษที่ เกิดจากกิจการดังกล่าวนั้น มีความซับซ้อน และมีข้ันตอนมากมาย 
เนื่องจากการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษประเภท ฝุ่นละออง เสียงและแรงสั่นสะเทือนนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้และวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร ์รวมถึงมเีครือ่งมอืในการพิสูจน์ ซึ่งประชาชนในชุมชน
โดยรอบนั้น อาจไม่มีความสามารถในการด าเนินการดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และต้องใช้ทุนทรัพย์
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ในการด าเนินการ อีกทั้งลักษณะของมลพิษนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านร่างกาย สุขภาพ อนามัยนั้น
ต้องเกิดจากการสะสมของมลพิษดังกล่าวจนถึงปริมาณหนึง่ จึงจะกลายเป็นภาวะมลพิษ และปรากฏให้เห็น
ถึงความผิดปกติทางด้านร่างกาย สุขภาพ อนามัย ท าให้ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในทันที (กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักความรับผิด โดยเคร่งครัด 
(Strict Liability) เป็นหลักกฎหมายที่พัฒนามาจากหลักความรับผิดในเรื่องละเมิด กล่าวคือ โดยปกติ
ผู้ที่จะมีความรับผิดโดยละเมิดต้องมีการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น     
ในคดีละเมิดผู้เสียหายจึงมีภาระการพิสูจน์ ดังนี้ มีการกระท าหรือละเว้นกระท าการของผู้ละเมิดผู้ละเมิด
จงใจหรือประมาทเลินเล่อความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล และความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น 
แต่ในบางกรณีกฎหมายก าหนดให้บุคคลบางประเภทต้องรับผิดแม้ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
เนื่องจากการกระท าของบุคคลนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยแก่ผู้อื่นและบุคคลนั้นควรเป็นผู้รับภาระ      
ในการป้องกันความเสียหาย หรือเป็นกรณีที่ยากแก่การพิสูจน์ถึง ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อด้วย
เหตุน้ีจึงเกิดหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดข้ึนเพื่อยกเว้นภาระการพิสูจน์ในเรื่องความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ให้แก่ผู้เสียหาย ผลของหลักการนี้ท าให้มีการผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่อีกฝ่าย ความรับผิดโดยเคร่งครัด     
จึงหมายถึง ความรับผิดของบุคคลที่เกิดข้ึนแม้ไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ บางครั้งเรียกว่า ความรับผิด
โดยไม่ต้องมีความผิด (Liability without fault) (อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, 2556) ดังนั้นจากการศึกษาของ
ผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องความรบัผดิทางแพ่ง มาตรา 139 แห่งพระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ.2560 นั้น ควรมี
การก าหนดถึงขอบเขตความรับผิดของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเหมืองแร่หรือโรงโม่หิน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของมลพิษที่เกิดข้ึน และลดภาระการพิสูจน์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจการดังกล่าว แต่อาจไม่ได้อยู่ในเขตที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.ผู้วิจัยได้ศึกษาในบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 28 พบว่าพระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ.2560 ได้มีการเพิ่มรายละเอียดของสัดส่วนคณะกรรมการแร่จังหวัดเพิ่มข้ึนจากพระราชบัญญัติ 
พ.ศ.2510 โดยนอกเหนือจากคณะกรรมการที่มาจากผู้ด ารงต าแหน่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ      
ที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง แล้วยังได้เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้แทนองค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่เข้ามา เพื่อเป็นการผลักดัน        
ให้ประชาชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ภายในชุมชนมากข้ึ น          
แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนนั้นมีจ านวนเพียงไม่เกินสองคน โดยเมื่อมองถึง
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแร่จังหวัด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ในเรื่องของสิทธิของประชาชน และกฎหมายว่าด้วยแร่ของเครือรัฐออสเตรเลีย (Mining Act 1971) 
จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 นั้นบัญญัติให้รัฐต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใด 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน กล่าวในที่นี้ คือ การอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ และการอนุญาต     
ประกอบกิจการแต่งแร ่เป็นกิจการที่สง่ผลกระทบต่อประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจการแร่ของกฎหมายว่าด้วยแร่ (Mining Act 1971) ของเครือรัฐออสเตรเลียในการ
ด าเนินกิจการแร่ของผู้ประกอบการ จึงถือว่าบทบัญญัติ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 นั้น     
ยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเท่าที่ควร ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัดส่วนของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชนให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

2.พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 รวมถึงประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ แร่     
พ.ศ.2560 ไม่มีการบัญญัติถึงข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา ในการฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมืองที่ชัดเจน     
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โดยก าหนดเพียงว่าผู้ที่ต้องการขออนุญาตประทานบัตรนั้นจะต้องมีการจัดท าแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมือง      
ท าให้แผนฟื้นฟทูี่ถูกจดัท าข้ึนมานั้นไมม่ีกฎหมายรองรับเป็นบรรทดัฐานที่ชัดเจน ท าให้พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืง 
หรือการด าเนินกิจการต่าง ๆ เกี่ยวกับแร่ ไม่ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
อาจเกิดเป็นภาวะมลพิษ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต สุขภาพ สุขอนามัย ของประชาชนในชุมชน        
ในระยะยาว เนื่องจากมลพิษบางประเภทต้องเกิดการสะสมจนกลายเป็นภาวะมลพิษท าให้ไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ในระยะเวลาสั้น ๆ  และพื้นที่นั้นอาจไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอืน่ได้หากมี
ภาวะมลพิษ โดยเมื่อวิเคราะห์จากกฎหมายว่าด้วยแร่ของเครือรัฐออสเตรเลีย (Mining Act 1971) 
และพระราชบัญญัติเหมืองถ่านของรัฐ Pennsylvania (Pennsylvania Bituminous Coal Mine 
Act ) กล่าวได้ว่ากฎหมายทั้งสองฉบับนั้นมกีารบญัญตัิถึงการฟืน้ฟูพื้นที่หลังการปิดเหมืองที่ชัดเจนกว่า
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ส่งผลให้มีมาตรฐานกลางในการท าแผนการฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมือง 
ชัดเจนกว่า จึงเห็นควรให้มีการออกประกาศเพิ่มเติมรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาในการฟื้นฟู
พื้นที่หลังการปิดเหมือง เพื่อประกอบการบังคับใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 

3.ตามบทบัญญัติมาตรา 139 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเหมอืงแรน่ั้นต้องมีความรบัผดิต่อความเสยีหายที่เกิดจากมลพิษที่แพร่กระจาย
โดยมีเหมืองแร่เป็นแหลง่ก าเนิด และความเสียหายเกิดข้ึนในเขตที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเหมืองแร่นั้นได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยผู้วิจัยเห็นว่ามลพิษที่มีแหล่งก าเนิดจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่นั้น เป็นมลพิษที่สามารถแพร่กระจายออกไปได้เป็นวงกว้าง ดังนั้นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนั้น    
จึงอาจไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในเขตที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นได้รับอนุญาต บทบัญญัติมาตรา 139 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 บัญญัติในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิด
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเหมืองแร่นั้นในวงแคบเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะของมลพิษที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินกิจการเกี่ยวกับแร่ โดยหากน าเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาปรับใช้กับ  
การก าหนดขอบเขตความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน ภายนอกเขตที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงโม่หิน
ได้รับอนุญาต ก็จะเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ลดภาระการพิสูจน์ถึงความรับผิด   
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงโม่หินให้แก่ประชาชน และท าให้ประชาชนได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสีย   
ของความเสียหายที่ได้รับจากมลพิษต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ในเรื่องความมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการแร่จังหวัด การจัดท าแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมือง 
รวมถึงขอบเขตความรับผิดของผูไ้ด้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 โดยจากการศึกษา
พบว่า พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มีการก าหนดให้องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้
เป็นสัดส่วนเล็กน้อยจากสัดส่วนคณะกรรมการแร่จังหวัดทั้งหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกระทบทางมลพิษที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการเกี่ ยวกับแร่  ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็นประชาชนในชุมชนที่ เป็นผู้ ได้ รับ              
ผลกระทบโดยตรง อีกทั้งไม่มีการบัญญัติถึง รายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา ในการฟื้นฟูพื้นที่
หลังการปิดเหมืองที่ชัดเจน ขาดบรรทัดฐานทางกฎหมายในการก าหนดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา       
ในการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง รวมถึงการก าหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตร       
ไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับลักษณะมลพิษที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการเกี่ยวกับแร่ ควรมีการน าหลัก
ความรับผิดอย่างเคร่งครัด (Strict Liability) มาปรับใช้ อีกทั้งผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.2560 ในเรื่องของความมีส่วนร่วมของประชาชน แผนการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง ขอบเขตความรับผิด
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ของผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตร ยังไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560     
ที่ได้บัญญัติให้ประชาชนน้ันมีสิทธิเสรีภาพในการด ารงชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงรัฐต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการตัดสินใจ   
ในการอันใดที่รัฐจะด าเนินการหรืออนุญาตให้ด าเนินการ และการนั้นอาจมีผลกระทบต่อประชาชน
หรือชุมชน รวมถึงเมื่อเทียบกับกฎหมายว่าด้วยแร่ ของเครือรัฐออสเตรเลีย (Mining Act 1971.) และรัฐ 
Pennsylvania (Pennsylvania Bituminous Coal Mine Act ) มีการก าหนดข้ันตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดเหมืองที่ชัดเจน ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดกับพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

1) เห็นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัดส่วนของกรรมการแร่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28 (2)      
โดยเป็นการเพิ่มจ านวนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้แทนองค์กรชุมชนจากเดิม จ านวนไม่เกินสองคน 
เป็นจ านวนไม่เกินห้าคน เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแร่จังหวัด นั้นมีความส าคัญในการบรรเทา
ผลกระทบจากมลพิษที่เกิดแก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการหยั่งเสียงในการหาข้อยุติประเด็น    
ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ 

2) เห็นควรเพิ่มเติม รายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา ในการฟื้นฟูพื้นที่หลัง
การปิดเหมือง เพื่อเปน็การก าหนดมาตรฐานกลางในการจัดท าแผนฟื้นฟพูื้นที่หลังการปิดเหมือง และเพื่อการ
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวและลดผลกระทบหรือมลพิษที่ตกค้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบัญญัติเพิ่มเติม    
ในลักษณะการออกประกาศ เพื่อน ามาประกอบการบังคับใช้ในการอนุญ าตประทานบัตรของ
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 54 (2) 

3) แก้ไขบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติแร่ โดยเป็นการก าหนดรายละเอียด
ของค าว่าพื้นที่นอกเขตที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มีแหล่งก าเนิดมาจากกิจการแร่ ว่าต้องมีระยะห่างเท่าใด
นับจากพื้นที่ในเขตที่ได้รับอนุญาต เช่น หากความเสียหายหรือเดือดร้อนร าคาญเกิดข้ึนภายนอกเขตที่
ไดร้ับอนุญาต โดยนับจากขอบเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตออกไปในรัศมี 5 กิโลเมตร ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท าของผู้ได้รับอนุญาตรายนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนย่ิงข้ึน และเป็นการลดภาระการพิสูจน์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพของส านักงาน
บัญชีในเขตภาคตะวันออก 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของนักบัญชีกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ 
และ3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่ วไปของส านักงานบัญชี  คุณสมบัติของหัวหน้า กับ 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้า และนักบัญชีในส านักงานบัญชี 7 จังหวัดใน
ภาคตะวันออก จ านวน 283 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) และสถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Multiple Correlations) ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับการปฏิบัติงาน         
ตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.45) รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ( = 4.58) กระบวนการที่ เก่ียวข้องกับลูกค้า           
( = 4.54) การจัดการเอกสาร ( = 4.51) ส่วนด้านที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือ การจัดการทรัพยากร ( = 4.35) 2. ทักษะของ      
นักบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ (p < .01) 3. ลักษณะของส านักงานบัญชี
ต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพต่างกัน ได้แก่ 1. ส านักงานบัญชีที่มีลูกค้ามากจะมีระดับ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพสูง 2. ส านักงานบัญชีที่มีผู้ช่วยนักบัญชีจะมีระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์       
สูงกว่าไม่มีผู้ช่วยนักบัญชี และ 3. ส านักงานบัญชีที่มีผู้ช่วยนักบัญชีที่ระดับการศึกษาสูงจะมีระดับการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การรับรองคุณภาพสูง 4. หัวหน้าส านักงานบัญชีที่มีระดับการศึกษาสูงและประสบการณ์สูง มีระดับการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพสูง  
 

ค าส าคัญ:  เกณฑ์การรับรอง; คุณภาพส านักงานบัญชี; ทักษะของนักบัญชี   
 

Abstract 
The objective of this study are 1) to examine level of performance on criteria of quality 

assurance 2) to examine of relationship between the professional skill of accountant and 
performance on criteria of quality assurance and 3) to compare difference between general 
features of accounting firm and performance on criteria of quality assurance. The sample of study 
is the 283 leader and accountant in 7 provine in the eastern region. The research instruments is  
the questionnaire with 5 likert’s scale. The statistics used for data analysis by the descriptive 
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frequencies, percentages, means, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Multiple 
Correlation. This study find out that 1. The level of performance on criteria of quality assurance is 
in the greatest scale ( = 4.45) and the highest three scales are the restriction of ethical principle 
( =4.58), the process that relate to the clients ( = 4.54) and the documentary arrangement 
( =4.51). However, the lowest scale is the resource management ( =4.35). 2. The professional 
skills of accountant is positively related to performance criteria of quality (p < 0.01) 3. The features in different 
accounting firm are affected to the difference of performance on criteria of quality assurance 
which are 1) the accounting firm that have greater number of clients will have greater scale of 
performance on criteria of quality assurance. 2) the accounting firms that have the accounting 
assistants will have greater scale of performance on criteria of quality assurance than the ones of 
do not have accounting assistants. And 3) the accounting firm that have high educational level of 
accounting assistants will have scale of performance in standard of advance accounting quality 
assurance. 4. High educational level of leaders and hight experienced in accounting firm will have 
standardise performance of advance accounting quality assurance.  
 

Keywords:  Quality Assurance; for Accounting Firm; The Professional Skills of Accountants.  
 

บทน า   
ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ มีภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต่างก็มีผู้ประกอบการจ านวนมาก และกิจการต้อง
จัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและแสดงฐานะการเงิน ซึ่งต้องใช้นักบัญชีที่มีความเช่ียวชาญ    
และผู้ประกอบการส่วนมากยังขาดความรู้ทางบัญชี หรือขาดความเช่ือมั่นในคุณภาพของพนักงานบัญชี       
จึงต้องอาศัยบริการจากส านักงานบัญชีภายนอก (ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, 2559) ส านักงานบัญชี
จึงมีบทบาทส าคัญต่อการจัดท างบการเงินให้ถูกต้อง ส านักงานบัญชี เป็นส านักงานที่ให้บริการด้าน              
การท าบัญชี โดยผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่น่าเช่ือถือ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ตราพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ให้นิติบุคคลตามกฎหมายไทย นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
และกิจการร่วมค้าเป็นผูม้ีหน้าที่จดัท าบัญชี และก าหนดเงื่อนไขของผู้ท าบญัชี รวมถึงต้องอบรมความรู้
อย่างต่อเนื่อง (สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา, 2560) 

ในปี 2558 มีธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้บริการด้านการจัดท าบัญชี 
การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้ค าปรึกษาด้านภาษี รวมทั้งสิ้น 5,039 ราย ทั่วประเทศ              
แต่ในปี 2557 มีส านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียง 114 ราย 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับส านักงานบัญชีทั้งหมด ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วง 
เพื่อเป็นการพัฒนาส านักงานบัญชีและยกระดับให้มีมาตรฐานเดียวกัน ผู้วิจัยจึงสนใจระบบคุณภาพ
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ส านักงานบัญชีตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 
และแนวคิดข้อก าหนดการรับรองคุณภาพของส านักงานบัญชีที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับและพัฒนา
ส านักงานบัญชีให้มีการจดัท าบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการพัฒนาทักษะ
ของนักบัญชีก็เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาส านักงานบัญชีให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบ
คุณภาพส านักงานบัญชีทักษะของนักบัญชีตามประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์              
ในการพัฒนาส านักงานบัญชีให้มีคุณภาพตามโครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า    
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีของส านักงาน

บัญชีในเขตภาคตะวันออก 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของนักบัญชีกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของส านักงานบัญชี คุณสมบัติของหัวหน้า
ส านักงานบัญชีกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ทักษะของนักบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี 
 2. ลักษณะทั่วไปของส านักงานบัญชีต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพ ส านักงานบัญชีต่างกัน 
 3. คุณสมบัติของหัวหน้าส านักงานบัญชีต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีต่างกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหา คือ ระบบคุณภาพของส านักงานบัญชี และทักษะของนักบัญชี ซึ่งคุณภาพของ

ส านักงานบัญชี มีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
2) ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
4) การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 5) การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 6) การติดตาม ตรวจสอบ   
ของส านักงานบัญชี และ 7) การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี ส่วนทักษะของนักบัญชี มีทั้งหมด 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญา 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 3) ทักษะการจัดการตนเอง 
และ 4) ทักษะการจัดการองค์กร 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด จ านวน 283 ราย 
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ด้านระยะเวลา การวิจัยน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- 
มีนาคม 2562 

การทบทวนวรรณกรรม 
ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 

ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี หมายถึง ระบบที่มีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ 
และการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดท า
บัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) 

องค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่  
1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย 

1.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงหลักฐานความมุ่งมั่นในการพัฒนา
และการน าระบบคุณภาพส านักงานบัญชีไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องแสดงหลักฐาน
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการน าระบบคุณภาพส านักงานบัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารภายในส านักงานบัญชีถึงความส าคัญในการด าเนินการตามมาตรฐานการบัญชี    
ในการจัดท าบัญชีและจรรยาบรรณ ความต้องการของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ      
วิชาชีพบัญชี ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนธุรกิจ ติดตามตรวจสอบ และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ         
การปฏิบัติงาน และให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การให้ความส าคัญแก่ลูกค้า ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่าความต้องการของ
ลูกค้าได้ถูกน ามาพิจารณาและกระท าให้บรรลผุลโดยมุง่หวังในอันที่จะส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า
และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณ  

1.3 นโยบายคุณภาพ ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพ 1) เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ของส านักงานบัญชี 2) มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
มาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
3) เป็นกรอบในการจัดท าแผนธุรกิจ 4) ได้มีการสื่อสารและเป็นที่เข้าใจภายในส านักงานบัญชี 5) ได้มีการ
ทบทวนให้เหมาะสมตลอดเวลา 

1.4 การวางแผนธุรกิจ ส านักงานบัญชีต้องก าหนดและจัดท าแผนธุรกิจ และแผนการเงิน
ประจ าปี เป็นลายลักษณ์อักษร  

1.5 ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ และการสื่อสาร ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่าได้มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้สื่อสารให้ทราบโดยทั่วถึงทั้งส านักงานบัญชี 2) การสื่อสารภายในผู้บริหาร
ระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารในส านักงานบัญชีด้วยวิธีการ ที่เหมาะสมและค านึงถึง
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 3) การทบทวนการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงต้องมี 
การทบทวนการบริหารงานของส านักงานบญัชีอย่างสม่ าเสมอ และต้องมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 
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1.6 การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ส านักงานบัญชีต้องร่วมมือกับภาครัฐในด้านการก ากับ
ดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ลูกค้า 

 2. ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  
หัวหน้าส านักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี ต้องก ากับดูแลให้บุคลากร    

ในส านักงานบัญชี ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วย 1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) การรักษาความลับ 
4) ความรับผดิชอบต่อผูร้ับบริการ 5) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้สว่น บุคคลหรอืนิติบคุคลที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อก าหนดแห่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี 
ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลังด้วย 

 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี โดย 1) ส านักงานบัญชีต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม 2) ส านักงานบัญชีต้องมีการจัดท าสัญญาที่ชัดเจนและได้รับ       
การยอมรับจากลูกค้า 3) ส านักงานบัญชีต้องก าหนดระยะเวลาจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน  
4) ส านักงานบัญชีต้องออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้าทุกครั้ง 5) ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้
ส านักงานบัญชีเป็นผู้กระท าการใด ๆ แทน เช่น การน าส่งภาษีของลูกค้า การน าส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นต้น ส านักงานบัญชีต้องน าส่งและด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้ามอบหมาย  
6) การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ส านักงานบัญชีต้องมีการจัดท าหลักฐาน การส่งมอบและรับมอบ
ทรัพย์สิน รวมถึงการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ต้องไม่น าทรัพย์สินของลูกค้ามา
ต่อรอง เพื่อผลประโยชน์ของส านักงานบัญชี เช่น การยึดบัญชีและเอกสารของลูกค้าไว้โดยไม่ส่งคืน  
 4. การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ได้แก่ 1) เครื่องมืออุปกรณ์ 2) ทรัพยากรบุคคล  
 5. การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี โดย 1) ส านักงานบัญชีต้องมีการจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 2) ส านักงานบัญชีต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและปฏิบัติตาม
คู่มือนั้น 3) ส านักงานบัญชีต้องมีการช้ีแจงบุคลากรให้เข้าใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของงาน และมีการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 4) ส านักงานบัญชี
ต้องจัดให้มีการก ากับดูแลความคืบหน้าของงาน และคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดข้ึนกับงานนั้น                  
5) ส านักงานบัญชีต้องมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้ท าการทบทวนผลงานรวมทั้งน าไปปรับปรุง
แก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 

6. การติดตาม ตรวจสอบ ของส านักงานบัญชี โดย 1) ส านักงานบัญชีต้องมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามแผนธุรกิจและข้อก าหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบนี้จะกระท าโดยตนเองหรือบุคคล 
ภายนอกก็ได้ 2) หากพบปัญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ ส านักงานบัญชีต้องด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ    
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และก าหนดแนวทางแก้ ไข เพื่ อให้มั่ นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ เกิดซ้ า 3) ส านักงานบัญชีต้อง 
มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การปฏิบัติการแก้ไขและ            
แจ้งกลับไปยังลูกค้า 4) ส านักงานบัญชีต้องบันทึกผลการด าเนินการตามข้อ 1-3 และต้องเก็บรักษาไว้
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 7. การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี โดย 1) ส านักงานบัญชีต้องมีวิธีการในการติดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 2) ส านักงานบัญชีต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและ
ของตนเองในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และก าหนดระยะเวลาจัดเก็บ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) ในกรณีที่มีการเกบ็ข้อมูลในรปูของสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ต้องมกีารส ารองข้อมูล 
ตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม  
 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 3 เรื่อง ทักษะ
ทางวิชาชีพ  

จุดมุ่งหมายของมาตรฐาน คือ การท าให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่มีความพร้อมจะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติต้องมีส่วนผสมของทักษะต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมในการท าหน้าทีฐ่านะเปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ
ประกอบอาชีพของตนได้ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความสามารถซึ่งปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม 
ที่ซับซ้อนได้ แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คือ 1) ทักษะทางปัญญา 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
การสื่อสาร 3) การจัดการตนเอง และ 4) การจัดการ  
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 296 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) ได้รับคืน 283 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 95.61 ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างเป็นส านักงานบัญชีในจังหวัดชลบุรี จ านวน 162 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 53.38 ตามด้วยจังหวัดระยอง 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.32 ส่วนจังหวัดที่น้อยที่สุด 
คือ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.69  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามชนิดปลายปิด 
(Close-Ended Question) ประเภทการให้คะแนนตามล าดับ (Rating Scale) แบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพื่อใช้รวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตอนที่ 2 ทักษะของนักบัญชี มี 4 ทักษะ  
 ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 7 ด้าน (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า, 2558)         
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้น าส่ง แบบ 

สอบถามออนไลน์ พร้อมหนังสอืขออนุญาตเข้าศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูในการท าวิจัยผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับส านักงานบัญชีที่ตั้งอยู่ในขตภาคตะวันออก 2) เก็บข้อมูลด้วยการจัดส่งไปรษณีย์ 
โดยผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามฉบับพิมพ์ พร้อมหนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการท าวิจัย บริการไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้รับจากการสบืค้นในระบบสว่นส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 100 ฉบับ 
3) การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (Fieldwork) ตามส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 11 - 30 มีนาคม 2562 
 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรบัรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ 
ส านักงานบัญชี   S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ล าดั
บ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 4.38 0.67 มากที่สุด 6 
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 4.58 0.57 มากที่สุด 1 
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 4.54 0.66 มากที่สุด 2 
การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 4.35 0.65 มากที่สุด 7 
การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 4.40 0.75 มากที่สุด 5 
การติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี 4.46 0.63 มากที่สุด 4 
การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 4.51 0.69 มากที่สุด 3 

รวม 4.47 0.81 มากที่สุด  
  

จากตารางที่ 1 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี โดยรวมและรายด้าน     
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.58 รองลงมา กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 4.54 ส่วนด้าน      
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.35 
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ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทกัษะของนักบัญชีกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ ์
การรบัรองคุณภาพส านักงานบัญชี 

 

ตัวแปร Standard X1 X2 X3 X4 Skills 

Skills .440** .872** .846** .895** .928** 1.000 

Y1 .846** .505** .358** .493** .480** .519** 

Y2 .865** .263** .366** .402** .354** .386** 

Y3 .865** .244** .172** .323** .220** .267** 

Y4 .883** .300** .319** .345** .295** .352** 

Y5 .905** .389** .277** .397** .355** .400** 

Y6 .838** .380** .312** .368** .376** .405** 

Y7 .776** .241** .153* .286** .240** .258** 

Standard 1.000 .395** .336** .443** .393** .440** 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ทักษะของนักบัญชีกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เมื่อทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.440 (sig = 0.000) 
แสดงว่า ทักษะของนักบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ        
ส านักงานบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และองค์ประกอบของตัวแปรทักษะของนักบัญชี         
กับองค์ประกอบของการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีมีความสัมพันธ์
ทางบวกทุกคู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบญัชี  
 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชี   S.D. t sig 

ลักษณะทั่วไปของส านักงานบัญชี     
รูปแบบการจัดตั้งของส านักงานบัญชี     
 นิติบุคคล 4.48 0.55 1.29 0.198 
 บุคคลธรรมดา/ คณะบุคคล 4.39 0.60   
ระยะเวลาในการให้บริการจัดท าบัญชี     
  1-5 ปี 4.37 0.73 2.06 0.129 
 6-10 ป ี 4.54 0.51   
 มากกว่า 10 ปี 4.45 0.38   
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบัตงิานตามเกณฑ์การรบัรองคุณภาพส านักงานบญัชี 
 
 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชี 

  S.D. t sig 

จ านวนลูกค้า 
        1-30 ราย 
        31-50 ราย 
        51-100 ราย 
        มากกว่า 100 ราย 

 
3.96 
4.10 
4.58 
4.61 

 
0.91 
0.51 
0.50 
0.47 

 
20.29** 

 
 
 

 
0.000 

 
 
 

จ านวนผู้ช่วยนักบัญช ี 4.10 0.51   
 4.58 0.50   0.000 
 4.61 0.47    
 6-10 คน 4.56 0.53   
 มากกว่า 10 คน 4.72 0.40   
ระดับการศึกษาของผู้ช่วยนักบัญชี     
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.51 0.52 15.29** 0.000 
 ปริญญาตรี 4.36 0.57   
 สูงกว่าปริญญาตรี 4.60 0.53   
คุณสมบัติของหัวหน้าส านักงานบัญชี     
ระดับการศึกษาของหัวหน้าส านักงานบัญชี      
 ปริญญาตรี 4.36 0.57 -3.48** 0.001 
 สูงกว่าปริญญาตรี 4.60 0.53   
ลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงานบัญชี     
 ปฏิบัติงานเต็มเวลา 4.48 0.53 1.86 0.071 
 ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา 4.24 0.74   
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีของหัวหน้า
ส านักงานบัญชี 

  
  

 ไม่เกิน 5 ปี 4.31 0.68 7.62** 0.001 
 6-10 ป ี 4.58 0.49   
 มากกว่า 10 ปี 4.33 0.58   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ส านักงานบัญชีที่ต่างกันในเรื่อง จ านวนลูกค้า จ านวนผู้ช่วยนักบัญชี 
ระดับการศึกษาของผู้ช่วยนักบัญชี ระดับการศึกษาของหัวหน้าส านักงานบัญชี และประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานบัญชีของหัวหน้าส านักงานบัญชี ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 ปัญหาท่ีส านักงานบัญชีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
แบ่งเป็น 7 ประเด็น ได้ดังน้ี 

1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ขาดการก าหนดและวางแผนเป็น
ลายลักษณ์อักษรเคยจัดท าแผนธุรกิจ การก าหนดหน้าที่ ขอบเขตระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

2. ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี ส่วนใหญ่ขาดการเซ็นสัญญา 
รักษาความลับลูกค้ามีการตกลงกันด้วยวาจา 

3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  ลูกค้าขาดความเข้าใจ
กระบวนการท างานตามขั้นตอนให้ครบถ้วน จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญ ไม่สนใจในระบบบัญชีมาตรฐาน
และ GAAP สร้างความยุ่งยากให้กับลูกค้า  

หากส านักงานบัญชีท าตามข้อก าหนดจะพบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าให้
เอกสารไม่ครบ ลูกค้าส่งเอกสารล่าช้า ขาดการเซ็นต์รับจากลูกค้า ขาดการออกใบเสร็จเป็นเพียงออกภาษี      
หัก ณ ที่จ่าย บางส่วนประสบปัญหาการบรหิารงานจากครอบครัวของเจ้าของกิจการในเรื่องของราคา
ทางลูกค้ามีการต่อรองราคาค่อนข้างเยอะ โดยไม่ได้ค านึงถึงคุณภาพของงานลูกค้า 

4. การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชีขาดบุคลากรสายตรงที่มีความรู้ความสามารถ         
ที่เพียงพอกับปริมาณงาน พนักงานไม่ช านาญในการใช้โปรแกรมบัญชี ท าให้เกิดความล่าช้า บางแห่งขาดการ
จัดท าทะเบียนประวัติพนักงาน นอกจากนั้น เครื่องมืออุปกรณ์บางรายการมีมูลค่าสูง 

 5. การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเห็นว่า ในการเข้าระบบ
ส านักงานบัญชีคุณภาพต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่สั่งงานพนักงานด้วยวาจา เนื่องจาก 
มีจ านวนพนักงานน้อย บางครั้งลูกค้ามีปัญหาในการเดินทางมาส านักงานหรือเอกสารยังไม่เรียบร้อย 
ท าให้เอกสารส่งมาถึงส านักงานล่าช้า การลงในระบบจึงมีปัญหา 

 6. การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอเนื่องจากต้องเก็บ 
เอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี นอกจากนั้น การจัดเอกสารยังไม่เป็นหมวดหมู่ เอกสารมีจ านวนมากท าให้ยากต่อ
การค้นหา 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีของส านักงานบัญชี      
ในเขตภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี การจัดการเอกสาร
ของส านักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี และการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ทั้งนี้
เป็นเพราะส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ มีระบบการท างาน การก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน     
ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การที่ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด
ทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีสูงสุดนั้น แสดงให้เห็นว่า ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานด้วย    
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ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานของส านักงานบัญชีได้ ส่วนการจัดการเอกสารของ
ส านักงานนั้น ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีการก าหนดแนวทางการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่เป็นระบบ 
เพื่อความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ (2559) 
พบว่า ภาพรวมคุณลักษณะตามองค์ประกอบระบบคุณภาพของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ด้าน คือ ด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี เช่นเดียวกันกับปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2559) พบว่า 
ส านักงานบญัชีไทยมีผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพโดยรวมทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ด้านการจัดการเอกสาร ด้านกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเช่นกัน และยังสอดคล้องกับ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) พบว่า ส านักงานบัญชี 
มีความสามารถด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีมากที่สุด จะเห็นได้ว่า 
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีมีความส าคัญมากที่ต่อสุดการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 2. ทักษะของนักบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์การรบัรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัว มีความสัมพันธ์ทางบวก ทั้งนี้เป็นเพราะ 
ส านักงานบัญชีที่มีนักบัญชีที่มีทักษะสูงย่อมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
ของส านักงานบัญชีได้เป็นอย่างดี และต้องใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพบัญชีใน
ด้านการจัดท าบัญชี เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การจัดท างบ 
การเงินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปริยากร ปริโยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2560) ที่ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สุภาพร แช่มช้อย (2557) ได้เสนอ
มุมมองแนวทางปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยสรุปความเห็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ว่ามีความต้องการ
ให้นักบัญชีมีทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และแก้ปัญหา และการสือ่สารกบับุคคลในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับเฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2557) ได้กล่าวว่า นักบัญชีต้องมีความขยัน อดทน 
ความรอบรู้ด้านการบัญชีเป็นอย่างดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจรรยาบรรณทางการบัญชี  
 3. ลักษณะทั่วไปของส านักงานบัญชีต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีต่างกัน ได้แก่ จ านวนลูกค้า จ านวนผู้ช่วยนักบัญชี และระดับการศึกษาของ
ผู้ช่วยนักบัญชี โดยพบว่า ส านักงานบัญชีที่มีจ านวนลูกค้ามากกว่าจะมีระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีสูงกว่า โดยส านักงานบัญชีที่มีผู้ ช่วยนักบัญชี จะมีระดับ 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี สูงกว่าส านักงานบัญชีที่ไม่มีผู้ช่วยนักบัญชี    
ทั้งนีเ้ป็นเพราะตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพนั้น จ านวนลูกค้าของส านักงานบัญชี ต้องมีจ านวน 30 รายข้ึนไป 
ซึ่งการที่ส านักงานบัญชีมีจ านวนลูกค้ามากขึ้น ยิ่งต้องรักษาการบริการให้มีคุณภาพ ซึ่งการปฏิบัติตาม
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เกณฑ์การรับรองคุณภาพต้องสูงตามไปด้วย ส านักงานบัญชีจึงต้องมีผู้ช่วยนักบัญชี อย่างน้อย 1 คน     
มีความพร้อมด้านบุคลากร มีการแบ่งงานกัน ท าให้ง่ายในการตรวจสอบการท างานระหว่างกันได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2559) จ านวนลูกค้าที่รับท าบัญชี ส่งผลในเชิงบวกต่อ
มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งการให้บริการเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพ   
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา (2560) ที่พบว่า อีกด้านของความส าเร็จของ
ส านักงานบัญชี คือ ลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการและความส าเร็จขององค์กร  
 4. คุณสมบัติของหัวหน้าส านักงานบัญชีต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพส านักงานบญัชีต่างกนั โดยระดับการศึกษาของหัวหน้าส านักงานบัญชีที่ระดับการศึกษาสูงกว่า 
และหัวหน้าส านักงานบัญชีที่ประสบการณ์ด้านการบริหารงานมากกว่าจะมีระดับการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีสูงกว่า ทั้งนี้เป็นเพราะตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพนั้น 
หัวหน้าส านักงานบัญชีต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี นอกจากหัวหน้าส านักงานต้อง
มีคุณสมบัติให้ตรงตามข้อก าหนดแล้ว หัวหน้าส านักงานที่มีความรู้รอบด้าน มีวุฒิการศึกษาที่สูงย่อม
ส่งผลดีต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองรับคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน และ
ส่งต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จให้มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เกณฑ์การรับรองคุณภาพนั้น หัวหน้า
ส านักงานบญัชีต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ มณีมัย 
และคณะ (2559) พบว่า ระดับการศึกษาของผู้บริหารส านักงานบัญชีส่งผลในเชิงบวกต่อคุณภาพ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงศ์ธานี 
(2552) ส านักงานบัญชีที่ผู้บริหารมีระดับการศึกษาสูงจะให้ความส าคัญกับนโยบาย คุณภาพและ
กระบวนการควบคุมคุณภาพด้านต่าง ๆ ในขณะที่หัวหน้าส านักงานบัญชีที่อายุน้อยจะให้ความส าคัญ
กับคุณภาพการปฏิบัติงานมากกว่าหัวหน้าส านักงานที่มีอายุมากกว่า นอกจากนี้ สุภาพร ดอกไม้ทอง 
และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น (2560) ได้กล่าวว่า ประสบการณ์ในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพของ
ส านักงานในภาพรวม ท าให้สรุปได้ว่า ประสบการณ์ในการท างานที่มากกว่าส่งผลต่อคุณภาพของ
ส านักงานบัญชี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
ย่อมสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจในงานบริการด้านบัญชีให้กับลูกค้า จากส านักงานบัญชี
ในภาคตะวันออกได ้

 2) หัวหน้าส านักงานบัญชีควรส่งเสริมให้นักบัญชี ผู้ช่วยนักบัญชี ได้อบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
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3) เป็นข้อมูลส าหรับลูกค้าที่ใช้บริการส านักงานบัญชี เกี่ยวกับจ านวนลูกค้า จ านวนผู้ช่วยนักบัญชี 
ระดับการศึกษาของผู้ช่วยนักบัญชี ระดับการศึกษาของหัวหน้าส านักงานบัญชี และประสบการณ์ของ
หัวหน้าส านักงานบัญชี ล้วนส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1) ส านักงานบัญชีมีระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพในระดับสูง        
แตก่ารขอข้ึนทะเบียนเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพยังน้อย ดังนั้น ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ส านักงานบัญชี    
ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบ สัดส่วน แนวโน้ม ส านักงานบัญชีคุณภาพในอดีตและปัจจุบัน  
เพื่อพยากรณ์ จ านวนส านักงานบัญชีคุณภาพในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในการการแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด และการบริหารจัดการ     
ศาสนสมบัติของวัด รวมทั้งการจัดการรายได้ของวัด และการจัดท าบัญชีของวัด จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการก าหนดรูปแบบ การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดที่ไม่ชัดเจน     
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารวัดในพุทธศาสนาและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของวัดในปัจจุบัน โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่
ในการบ ารุงรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ซ่ึงในทางปฏิบัติเจ้าอาวาสจะแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัด    
หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ไวยาวัจกร” เป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องต่าง  ๆในวัด และการบริหารจัดการรายได้ของวัด ซ่ึงจะต้องให้ วัดน้ัน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกันให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้วัดด าเนินงานภารกิจต่าง  ๆให้ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี     
จึงจะต้องมีการควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างเป็นระบบ และตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้ก าหนด  

จากการศึกษาขอเสนอแนะว่า เห็นควรให้แก้ไขกฎกระทรวง โดยก าหนดรูปแบบ การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดให้ชัดเจน         
ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดทางอาญา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารวัดในพุทธศาสนา       
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของวัดในปัจจุบัน และให้วัดจะต้องมีการจัดท าประกาศ ระเบียบ กฎ และข้องบังคับในเรื่องของ        
การบริหารจัดการรายได้ของวัดในกรณีน าเงินวัดไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้ก าหนดขึ้นรวมถึง
การป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดให้วัดได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นประจ าทุกปีและน าส่งให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เป็นผู้รวบรวม โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจ า โดยอาจด าเนินการในลักษณะสุ่มตรวจในระยะแรก 
และเพิ่มระดับการตรวจสอบให้มากขึ้น เพื่อจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินของวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าข้อมูล     
ทางการเงินน ามาใช้ในภาพรวมระดับประเทศได้ 
 

ค าส าคัญ : ไวยาวัจกร; ศาสนสมบัติ; กฎหมาย 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the Sangha Act, B. E. 2505 (A. D. 1962), its Amendment 

(No. 2), B. E. 2535 (A. D. 1992) and Ministerial Regulation No. 2, B. E. 2511 (A. D.1968), issued under the 
Sangha Act B. E. 2505, on the Appointment of  Veyyavaccakara (Temple Lay Bursar) and the Management 
of Religious Treasures of a Temple including the Management of a Temple’s Revenues and Bookkeeping. 
It is found, as a result of the study, that the Sangha Act, B. E. 2505, and its Amendment (No. 2) B. E. 2535 
regarding the pattern on the Veyyavaccakara (Temple Lay Bursar) Appointment must clearly liability for 
the maximum benefit in the administration of the temples in Buddhism and in compatibility with the 
guidelines on the current implementations of the temples which the abbot has the duty to maintain and 
manage treasures of the temple in well orderly manner . Practically, the abbot will appoint a temple 
bursar, commonly known as “Veyyavaccakara” to oversee and handle various matters in the temple.       
In this respect, such particular temple must systematically operate in the same way to attain the set 
objectives. In order to enable the temple to carry out its various tasks well successfully, controls over 
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such various tasks must systematically be monitored in accordance with the objectives as defined by the 
temple provided. 

Deriving from the study, it is recommended that the Ministerial Regulation should be amended 
by specifying the pattern on the Appointment of the Veyyavaccakara to be expressly clear cut in terms of 
the qualifications, powers, duties and criminal liability for the maximum benefit in the administration of 
the temples in Buddhism and in compatibility with the guidelines on the current implementations of the 
temples. Furthermore, the temple must put out Notifications, Rules and Regulations on the Management 
of The Temple Revenues in the event that the temple money is used to make out for the maximum 
benefit in return and in accordance with the objectives prescribed by the temple including fraud 
prevention. Additional provision should be stipulated that the temple shall make financial report regularly 
every year and forward it to the Provincial Buddhism Office for collection . Such financial report shall be 
regularly audited by a certified public accountant which may be conducted in a random sampling manner 
in the initial stage and increase the level of the subsequent audit more in order that the temple financial 
report can be systematically prepared and can be used as a criteria for the national level overview . 

 

Keywords : Veyyavaccakara (Temple Lay Bursar)/Religious; Treasure; Law 
 

บทน า 
วัดไทยในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคล (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 

มาตรา 31) มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และถือว่าเป็นองค์กรทางศาสนา
ที่มีบทบาทส าคัญทางด้านสังคมของไทยนับแต่อดีต ดังจะเห็นได้ว่าบ้าน วัด โรงเรียนมีความเช่ือมโยงกันในขณะเดียวกัน
วัดมีความส าคัญกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นเวลายาวนาน ความผูกพันกับวัดเกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน และสังคม    
มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ช่วงวัยแรกและช่วงสุดท้ายของชีวิต กิจกรรมภายในวัดมีความหลากหลาย ตั้งแต่เพียงเป็น
สถานที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ เป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาการท าบุญและประกอบศาสนกิจต่าง ๆ 
จนถึงการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว แหล่งนันทนาการ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนา การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนกิจกรรมที่มีการด าเนินการในวัดมีความหลากหลาย ได้แก่ การท าบุญ ท าทาน ในรูปแบบต่าง ๆ  การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่งงาน งานวันเกิด ฯลฯ การเช่าหาวัตถุมงคล การจัดงานนันทนาการ    
ในรูปแบบต่าง ๆ  (งานวัด) เป็นต้น โดยวัดจะมีความผูกพันกับคนในชุมชนและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
และมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนใกล้เคียงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการท าพิธีกรรมทางศาสนา การศึกษาเล่าเรียน 
รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในชุมชน พุทธศาสนิกชนก็มีส่วนช่วยในการท านุบ ารุงวัดด้วย
การบริจาคทั้งในรูปที่เป็นเงิน สิ่งของ และเวลาในการท างานอาสาต่าง ๆ ร่วมกับวัด โดยที่กิจกรรมที่เกิดข้ึน
เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการได้มาและการใช้ไปของเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล   
ตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ ด้วยเหตุน้ี วัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น เรื่องสถานะนิติบุคคลของวัด เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ที่จะพึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา 
การแสดงเจตนาในการใช้สิทธิและหน้าที่จึงจ าเป็นต้องมีผู้แทน ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”(พระมหาดนัย วงศ์พรหม, 2558) 
ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงเป็นทั้งผู้ปกครองของวัด ตามมาตรา 37 (2) และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม     
ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 45 ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มี
ความส าคัญยิ่ง อีกทั้งยังท าหน้าที่ในการจัดการกิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับวัดทั้งสิ้น โดยเฉพาะในฐานะ
ผู้แทนของวัดในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นศาสนสมบัติของวัดเจ้าอาวาสต้องมีผลผูกพันทาง
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กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ รวมไปถึงการหา
รายได้ของวัด จะเห็นได้ว่าแต่ละวัดมีแนวทางในการหารายได้ที่แตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่วัดจะมีรายได้มาจาก
การตั้งซุ้มจ าหน่ายและขายสินค้าของวัด เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน อาหาร วัตถุมงคล หนังสือธรรมะ หรือของที่ระลึกอื่น ๆ 
กับรายได้จากการจัดผลประโยชน์ทรัพย์สินที่เป็นรายได้จากการที่วัดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน 
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และยังรวมถึงรายได้จากการให้บริการสถานที่ส าหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ      
เช่น ศาลา อาคารอเนกประสงค์ หรือห้องประชุม เป็นต้น ส่วนรายได้อื่น ๆ ก็จะได้มาจากเงินบริจาค ค่าจอดรถ 
หรือค่าบริการห้องน้ า ฯลฯ(ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) 

เนื่องจากประเทศไทยมีวัดทั่วประเทศทั้งธรรมยุตนิกายและมหานิกาย เป็นจ านวนถึง 41,664 แห่ง 
(ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2562) การดูแลรักษาและจัดการทรพัย์สินของวัดใด ๆ จะเป็นอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดน้ัน ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้ าอาวาสจะกระท าได้นั้น      
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความ       
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้
เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่าย
ออกจากทะเบียน การท าทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระท าได้ โดยเรียบร้อย เพราะมี
ข้ันตอนการด าเนินงานที่ ชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อื่น ๆ  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก าหนดไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าอาวาส     
จะเห็นได้ว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดรวมไปถึงการบริหารจัดการดูแล      
และจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระพุทธศาสนาเอง และการจัดหารายได้
เพื่อท านุบ ารุงรักษาวัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีปัญหากฎหมาย
หลายประการ กล่าวคือ 

ประการแรก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการแต่งตั้งไวยาวัจกรที่ไม่ชัดเจน        
และไม่เหมาะสม ดังในกรณีของเจ้าอาวาสมีอ านาจในการแต่งตั้งไวยาวัจกรและกรรมการวัดเพียงผู้เดียวหรือ
การแต่งตั้งไวยาวัจกรโดยการปรึกษาสงฆ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2536 ตามกฎข้อ 7 
ก าหนดให้เจ้าอาวาสมอี านาจแต่งตั้งไวยาวัจกรเพียงผูเ้ดียวย่อมอาจไม่มีความโปร่งใส กล่าวคือ วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ 
ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งตั้งไวยาวัจกร หรือเป็นกรรมการวัดเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ไวยาวัจกร เพื่อจะน ามาซึ่งความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย โดยการปรึกษาหารือกั นทั้งวัดและชุมชน นั้นเอง 
เนื่องจากภารกิจของไวยาวัจกรมีความส าคัญต่อวัด เช่น ในการการเบิกจ่ายนิตยภัต เรื่องทรัพย์สินเงินทอง   
การแต่งตั้งไวยาวัจกรจึงต้องมีความละเอียดเพื่อคัดสรรไวยาวัจกรที่ดีมีความโปร่งใสด้วย 

ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ของวัดที่ไม่มีบทบัญญัติชัดเจน 
ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการรายได้ในวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนา
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และกิจการพระศาสนาที่ส าคัญที่สุดและเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่ง     
ของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวัดก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบัน    
หรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลคือบุคคลตามกฎหมายและต าแหน่งเจ้ าอาวาส     
จึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่งและส าหรับการบริหารจัดการรายได้ของวัด ตลอดจนการบริหารงานของวัด 
ซึ่งมีความส าคัญในการท าให้วัดสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ ท าให้ภิกษุสงฆ์สามเณรมีความรู้           
มีความสามารถท าให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยท าให้วัดสามารถท าหน้าที่เผยแผ่วิถีชีวิต      
ที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมไปสู่สังคม ท าให้วัดเป็นศูนย์การศึกษาเล่าเรียน และท าให้วัดมีความร่มรื่น      
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เป็นที่พบปะนันทนาการของประชาชน รวมถึงการบ ารุงรักษาวัดศาสนสถาน และศาสนวัตถุของวัดวาอารามต่าง ๆ 
จะต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา วัดต้องจัดกิจการของวัดตามหน้าที่ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัดกิจการแทนวัด
ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล กิจการของวัด ซึ่งวิธีปฏิบัตินั้นมหาเถรสมาคมได้ก าหนดข้ึน หรือที่จะก าหนดข้ึนในกาลต่อไป    
ที่ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามส่วนกิจการที่ต้องจัดการแทนวัดในฐานะผู้แทน เช่น การรับทรัพย์สิน 
การอรรถคดีกิจการเหล่านี้เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปได้ด้วยดีคือเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน      
หรือจารีตว่าด้วยเรื่องนั้นหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงชุมชนต่าง ๆ        
ก็มีส่วนในการบริหารจัดการภายในวัดด้วยโดยการสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการดูแลจัดการความเรียบร้อยต่าง ๆ       
ในบริเวณวัดจึงจะเป็นการร่วมมือกันในการจัดการบริหารจัดการสถานที่ในวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป     
และเป็นระบบมากขึ้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติการจัดการศาสนสมบัติของวัดที่ไม่ชัดเจน 
และไม่เหมาะสม การจัดการศาสนสมบัติของวัด ได้มีการก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2511 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ตามกฎกระทรวงฉบับที่กล่าวถึงได้มีการก าหนดเรื่องของ       
การจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยก าหนดให้มีไวยาวัจกรเข้ามาจัดการศาสนสมบัติของวัดนั้นเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว 
การมีเพียงไวยาวัจกรเข้ามาจดัการทรัพย์สนิอันเป็นศาสนสมบตัิของวัดน้ัน ย่อมไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากว่า
ไวยาวัจกรนั้นได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว และการจัดการศาสนสมบัติของวัดนั้น ก็ควรจะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน ทั้งนี้ กฎหมายควรมีการก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ          
จัดทรัพย์สินของวัด(กฤติน จันทร์สนธิมา, 2561) ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าอาวาสและสมประโยชน์          
ที่แท้จริงของวัด จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประการที่สี่ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติการจัดท ารายงานทางการเงินที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม 
ดังจะเห็นได้ว่า วัดยังมิได้ด าเนินการในทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ - รายจ่าย 
และจัดท าบัญชีเป็นประจ า(พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล , 2539) แต่อาจเป็นบัญชีที่จัดท าข้ึนอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจ
ของผู้จัดท าเท่านั้น ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ในขณะที่ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งมีการตรากฎหมาย Religious Corporations Act 1951 ประเทศอังกฤษได้มีการตรากฎหมาย Charity 
Act, 2006 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้กฎหมายลักษณะ ทรัสต์และประมวลรัษฎากรในการควบคุมก ากับ    
และประเทศเยอรมันได้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อควบคุมก ากับวัดในเรื่องการหารายได้ของวัด การท าบัญชีของวัด
หรือโบสถ์ให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล(กองการเจ้าหน้าที่, 2552) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของ        
เจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เนื่องจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสได้มีการตราข้ึนเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมทั้งยัง
ขาดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินวัดและพระภิกษุ ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อให้การควบคุมก ากับเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เป็นไปได้ด้วยความโปร่งใสต่อไป
ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความหมาย และอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 

รวมทั้งการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งไวยาวัจกรของประเทศไทยและต่างประเทศ 
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3. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการรายได้ของวัด 
4. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.

2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561) ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสของวัดในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปโดยมาตรฐานเพื่อความโปร่งใส ตลอดจนการจัดท าบัญชีของวัด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการแต่งตั้งไวยาวัจกรไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม รวมถึงบทบัญญัติการบริหารจัดการ

รายได้ของวัดที่ยังไม่ชัดเจน จึงต้องมีการควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ  ของวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ วัดได้ก าหนด 
และจะต้องไม่แสวงหาก าไร ตลอดจนการศึกษาบทบัญญัติในการจัดการศาสนสมบัติที่ไม่มี บทบัญญัติชัดเจน 
และบทบัญญัติการจัดท ารายงานทางการเงินที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมก ากับเจ้าอาวาสในการบริหารงานและศาสนสมบัติ      
ของวัดของเจ้าอาวาสได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน        
จึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมายบทบัญญัติคณะสงฆ์ โดยเพิ่มบทก าหนดโทษลงไปว่าหากท าการบริหารจักการศาสนา
สมบัติของวัดโดยการฝ่าฝืนบทบัญญัติติที่ก าหนดไว้ให้ได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา และปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 ให้ทันสมัยมากข้ึน เนื่องจากบัญญัติดังกล่าว
ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน สมควรต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน าผลการศึกษามาเสนอแนวทางในการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research)ใช้วิธีการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจากหนังสือ บทความทางกฎหมาย ตัวบท
กฎหมาย ค าพิพากษาของศาล ทั้งของประเทศไทย และของต่างประเทศ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา หา
ข้อสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
 

สรุปผลการวิจัย  
1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการแต่งตั้งไวยาวัจกรที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม 

จะต้องมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรวัดโดยเป็นอ านาจของเจ้าอาวาสวัดแต่เพียงผู้เดียวหรื อการแต่งตั้งไวยาวัจกร    
โดยการปรึกษาสงฆ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2536 ตามกฎข้อ 7 ก าหนดให้เจ้าอาวาสมีอ านาจ
แต่งตั้งไวยาวัจกรเพียงผู้เดียวย่อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม กล่าวคือ วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ ชุมชนควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแต่งตั้งไวยาวัจกร หรือเป็นกรรมการวัดเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกไวยาวัจกร เพื่อจะน ามา          
ซึ่งความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย โดยการปรึกษาหารือกันทั้งวัดและชุมชน นั้นเอง เนื่องจาการกิจของไวยาวัจกร     
มีความส าคัญต่อวัด เช่น ในการการเบิกจ่ายนิตยภัต เรื่องทรัพย์สินเงินบริจาคของวัด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร เพื่อท าหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของวัด และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
เพื่อที่จะคัดสรรไวยาวัจกรที่ดีมีความโปร่งใสเข้ามาท าหน้าที่ในการจักการทรัพย์สินของวัดแทนเจ้าอาวาส       
จึงจะเห็นได้ว่า การตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดในรูปแบบของกรรมการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้ก าหนดให้วัดเป็นนิติบุคคล 
โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดตามมาตรา 31 และมาตรา 37 (1) ได้ก าหนดให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษา
วัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีการ บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดมีการก าหนดวิธี
บริหารจัดการทัง้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์โดยก าหนดให้เจ้าอาวาสตั้งไวยาวัจกรหรือผู้จัด 
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ประโยชน์ของวัด ในทางปฏิบัติเจ้าอาวาสจะแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดในรูปแบบของกรรมการวัดให้เป็น
ผู้ดูแลและมีส่วนร่วมในการบริหารวัดจากการแต่งตั้งดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหาการยักยอกเงินของวัดหรือมี
ผลประโยชน์ในกิจการงานของวัด ตลอดจนความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติกับหน้าที่ตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีปัญหา ในด้านรูปแบบของการแต่งตั้งคณะกรรมการวัด รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติ 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดทางอาญาที่ยังไม่มีความเหมาะสม การที่กฎหมายไม่ได้ก าหนด
รายละเอียดไว้จึงท าให้ต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องตัวแทนมาใช้โดยอนุโลม จึงมีผลท าให้
เจ้าอาวาสสามารถแต่งตั้งบุคคลใด ๆ ที่ตนเห็นว่า สมควรข้ึนมาท าหน้าที่เป็นกรรมการวัดได้  

2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจดัการรายได้ของวัดที่ไม่มีบทบญัญัติชัดเจนท าให้เกิดปัญหา
ในการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ถูกต้อง ในการก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการรายได้ของวัด เพื่อที่ให้การจัดระบบ      
การบริหารจัดการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวัดต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องให้วัดนั้นปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกัน    
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้วัดด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี จึงจะต้องมีการ
ควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างเป็นระบบ และตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้ก าหนดแต่จะต้องไม่แสวงหา
ก าไรมากจนเกินไป เพราะวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่งและส าหรับการบริหารจัดการ
รายได้ของวัด ตลอดจนการบริหารงานของวัดซึ่งมีความส าคัญในการท าให้วัดสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ ถูกต้อง     
และส่งเสริมให้ภิกษุสงฆ์สามเณรมคีวามรู้มีความสามารถ ท าให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรปฏิบัติชอบตามพระธรรม
วินัยและสามารถท าเผยแผ่วิถีชีวิตที่ประเสริฐไปสู่สังคมท าให้ประชาชนรู้สึกว่า วัดเป็นของชุมชนท าให้วัดเป็น
ศูนย์การศึกษา เล่าเรียน และท าให้วัดมีความร่มรื่นเป็นที่พบปะนันทนาการของประชาชน ดังนั้น แต่ละวัด
จะต้องมีแนวทางในการบริหารรายได้ที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่วัดก าหนดโดยก าหนดให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลแสวงหาประโยชน์จากการบริหารจัดการรายได้ของวัดและการที่จะบริหารรายได้
ของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสดุน้ัน นอกจากจะมีข้ันตอนการเบิกเงินทีโ่ปรง่ใสแล้ว จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ว่าเงินที่เบิกมานั้นนอกจากน ามาจ่ายรายจ่ายต่าง ๆ  ในวัดแล้ว การน าเงินไปใช้ในการอื่นนอกจากนี้ควรก าหนดให้ชัดเจน
หรือควรมีวัตถุประสงค์ไปในทางใดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะ อย่างเช่น องค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักร     
มีวัตถุประสงค์ก่อตั้งเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความยากจนส่งเสริมด้านการศาสนาส่งเสริมด้านสุขภาพ         
และด้านการศึกษาเป็นต้น 

3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติการจัดการศาสนสมบัติของวัดที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม 
ในการแต่งตั้ งต าแหน่งไวยาวัจกรจึงเป็นต าแหน่งที่ส า คัญส าหรับกิจการของคณะสงฆ์ต าแหน่งหนึ่ง             
ตามบทบัญญัติก าหนดให้ช่วยงานเจ้าอาวาส หรือ แทนเจ้าอาวาสเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าอาวาส     
จึงจะมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับมอบหมาย จากคุณสมบัติของคฤหัสถ์ 
โดยทั่วไปแล้วเจ้าอาวาสมักจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความคุ้นเคย หรือญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้จัดการประโยชน์ในศาสนสมบัติ
ของวัด และในการจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์บางประการจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมาย เช่น การท า          
นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ซึ่งจะต้องรู้เรื่องกฎหมายอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หากไวยาวัจกร ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ย่อมท าให้เกิดผลเสียในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัดได้ซึ่งในปัจจุบันสภาพ
ปัญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดมีปัญหาในรูปแบบการบริหารงานในการควบคุมการจัดการ
ทรัพย์สินของวัด เพื่อน าไปแสวงหาประโยชน์หรือให้ใช้ศาสนสมบัติของวัดที่ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการน าเอาทรัพย์สินของวัดออกให้ประชาชนเช่าหรือจัดสรรให้ประชาชนเช่า      
ซึ่งปัจจุบันมีการน าเอาที่ดินของวัดจัดสรรให้ชาวบ้านเช่าอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก และมีการเรียกเก็บค่าเช่า
เป็นรายปี เพื่อน ารายได้เข้าวัด ประกอบกับมาตรา 40 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505      
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ได้บัญญัติไว้ว่า “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัตินี้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2      
(พ.ศ.2511) ว่าด้วยการดูแลรักษา และ จัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งผูกพันให้วัดต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนด         
และบางกรณีการด าเนินการจัดการศาสนสมบัติของวัดต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาก่อน        
และสหราชอาณาจักรก็ได้ให้ความเป็นอิสระไว้อย่างชัดเจนในการดูแลผลประโยชน์ของทรัพย์สินส่วนประเทศไทย        
จึงจ าเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งต าแหน่งไวยาวัจกรจึงเป็นต าแหน่งที่ส าคัญส าหรับกิจการของคณะสงฆ์ต าแหน่ง
หนึ่ง ตามบทบัญญัติก าหนดให้ช่วยงานเจา้อาวาส หรือแทนเจ้าอาวาสเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าอาวาส 
จึงจะมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติการจัดท ารายงานทางการเงินที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม
การจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของวัดยังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า วัดจะต้องมีการด าเนินการ                 
ได้อย่างถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ -รายจ่าย และจัดท าบัญชีเป็นประจ า แต่อาจเป็นบัญชีที่
จัดท าข้ึนอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจของผู้ที่จัดท าข้ึนเท่านั้น ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
กันโดยทั่วไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย จึงมีความจ าเป็นที่วัด ซึ่งเป็นองค์กรศาสนา    
และในฐานะนิติบุคคลจะต้องยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบได้รวมถึงมีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียได้รับรู้และตรวจสอบ        
จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาถึงการบริหารการเงินของของวัดไทยว่า มีรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการอย่างไร  
ซึ่งสหราชอาณาจักรก็มีกฎหมายที่บัญญัติให้ประโยชน์ทางการเงินแก่องค์กรศาสนา ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นกฎหมายทั่วไป 
แตเ่มื่อพิจารณาบทบัญญัติของไทย ทั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้วางหลักการด้านการเงินของวัดไทย และด้านการจัดหารายได้ 
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีรายได้จากกิจกรรมวัน ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ด้านการลงทุน ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ส่วนใหญ่น าเงินไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร และ ปฏิสังขรณ์วัดในด้านต่าง ๆ   จึงเห็นควรเสนอให้มีการพัฒนาบุคลากร    
ที่จะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้แก่วัดให้มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งข้ึนโดย การจัดอบรมไวยาวัจกร และกรรมการวัดอย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มแรงจูงใจและ มาตรการเพื่อที่จะกระตุ้น
ให้บุคลากรเหล่านั้นได้เข้ารับการอบรม เช่น การให้โล่ เกียรติบัตร หรือก าหนดมาตรการ คุณสมบัติของผู้ที่จะท าหน้าที่
ดังกล่าวให้สามารถที่จะสนองตอบความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของวัด และแนวทางในการ        
วางรูปแบบในการบริหารการเงินของวัด โดยให้ประชาชน และชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรต้องมีบทบาท
ในการเข้าไปมีส่วน ร่วมกับการบริหารจัดการวัดมากข้ึน การกระตุ้นให้มีจิตอาสาท างานเพื่อชุมชนและสังคม
ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานภาครัฐทีม่ีสว่นเกีย่วข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
และควรก าหนดให้วัดได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นประจ าทุกปีและน าส่งให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเป็นผู้รวบรวม โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจ าโดยอาจด าเนินการ          
ในลักษณะสุ่มตรวจในระยะแรก และเพิ่มระดับการตรวจสอบให้มากข้ึน เพื่อจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงิน
ของวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลทางการเงินน ามาใช้ในภาพรวมระดับประเทศได้ 

อภิปรายผลการวิจัย 
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เรื่องอ านาจหน้าที่ใน

การแต่งตั้งไวยาวัจกร คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งไวยาวัจกรเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารวัดในพุทธศาสนา และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของวัดในปัจจุบันซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าอาวาส          
จะแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ไวยาวัจกร” เป็นผู้ดูแลจัดการในเรื่องการเช่าที่ดินหรือ
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อาคาร รวมถึงการบัญชีรับจ่ายเงินของวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการจัดการเงินการกุศลเพื่อใช้ในการบริหารวัด 
และเมื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งกฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการแต่งตั้งหรือก าหนดคุณสมบัติ
ตลอดจนอ านาจหน้าที่ให้ ครอบคลุม ดังนั้น เมื่อกฎหมายดังกล่าวมิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจึงสามารถ
แต่งตั้งบุคคลที่ตนเห็นว่า สมควรข้ึนมาท าหน้าที่เป็นไวยาวัจกรวัดได้ จึงน ามาสู่ประเด็นปัญหาการยักยอกเงิน
ของวัด และการก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการรายได้ของวัด เจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญ
ยิ่งและส าหรับการบริหารจัดการรายได้ของวัด ตลอดจนการบริหารงานของวัดซึ่งมีความส าคัญในการท าให้วัด
สามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง วัดต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกันให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้วัดด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี จึงจะต้องมีการควบคุมดูแล     
งานด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบ และตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้ก าหนดแต่จะต้องไม่แสวงหาก าไร         
มากจนเกินไป เพราะวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 และต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการแต่งตั้งไวยาวัจกรที่ไม่ชัดเจน 
และไม่เหมาะสม” เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยก าหนดรูปแบบ การแต่งตั้งไวยสวัจกรให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องอ านาจหน้าที่       
ในการแต่งตั้งไวยาวัจกร คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งไวยาวัจกร เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ      
การบริหารวัดในพุทธศาสนาและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของวัดในปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์    
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ก าหนดให้วัดเป็นนิติบุคคลและมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด 
โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ในส่วนของการจัดการศาสน
สมบัติของวัดได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
ก าหนดวิธีจัดการทรัพย์สิน โดยให้เจ้าอาวาสตั้งไวยาวัจกรหรือผูจ้ัดประโยชน์ของวัด ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าอาวาส
จะแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ไวยาวัจกร” เป็น ผู้ดูแลจัดการในเรื่องการเช่าที่ดิน
หรืออาคาร รวมถึงการบัญชีรับจ่ายเงินของวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการจัดการเงินการกุศลเพื่อใช้ในการบริหารวัด 
และเมื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัด ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หรือ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
พบว่า กฎหมายทั้งสองฉบับมิได้ก าหนดวิธีการแต่งตั้งหรือก าหนดคุณสมบัติตลอดจนอ านาจหน้าที่ให้ ครอบคลุม 
ดังนั้น เมื่อกฎหมายดังกล่าวมิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจึงสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ตนเห็นว่าสมควร
ข้ึนมาท าหน้าที่เป็นไวยาวัจกรวัดได้ จึงน ามาสู่ประเด็นปัญหาการยักยอกเงินของวัดหรือการมีผลประโยชน์ในกิจการ     
งานของวัดตลอดจนความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติกับหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

2) “ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ของวัดที่ไม่มีบทบัญญัตชัิดเจน ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายไม่ถูกต้อง” เห็นควรให้มีการก าหนดระเบียบไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการรายได้ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกความตามในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดไว้เพียงแต่การจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งมิได้ครอบคลุมถึงการน าเงินรายได้         
จากการจัดการศาสนสมบัติไปใช้ไว้อย่างชัดเจน โดยที่วัดจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการรายได้      
ของให้สอดคล้องกับมาตรการและระเบียบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งวัดจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ของวัด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการรายได้ของวัด 
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เพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังจะต้องก าหนดข้ันตอนและวิธีการในการใช้เงินของวัด       
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดข้ึนตามมาตรฐานสากล เพื่อที่ให้การจัดระบบการบริหารจัดการมีความส าคัญ    
อย่างยิ่งต่อวัดต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องให้วัดนั้นปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกันให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์      
ที่วางไว้ เพื่อให้วัดด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ  ให้ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี จึงจะต้องมีการควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ  เหล่านี้
อย่างเป็นระบบ และตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้ก าหนด แต่จะต้องไม่แสวงหาก าไรมากจนเกินไป เพราะวัดมีฐานะเป็น    
นิติบุคคลตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และต าแหน่งเจ้าอาวาส
จึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่งและส าหรับการบริหารจัดการรายได้ของวัด ตลอดจนการบริหารงานของวัด
ซึ่งมีความส าคัญในการท าให้วัดสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องกล่าวคือ และส่งเสริมให้ภิกษุสงฆ์สามเณร
มีความรู้มีความสามารถ ท าให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยและสามารถท าเผยแผ่วิถีชีวิต        
ที่ประเสริฐไปสู่สังคมท าให้ประชาชนรู้สึกว่า วัดเป็นของชุมชนท าให้วัดเป็นศูนย์การศึกษา เล่าเรียน และท าให้ วัด      
มีความร่มรื่นเป็นที่พบปะนันทนาการของประชาชน ดังนั้น แต่ละวัดจะต้องมีแนวทางในการบริหารรายได้       
ที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่วัดก าหนดโดยก าหนดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลแสวงหาประโยชน์
จากการบริหารจัดการรายได้ของวัด จึงเห็นควรให้วัดจะต้องมีการจัดท าประกาศ ระเบียบ กฎ และข้องบังคับในเรื่องของ
การบริหารจัดการรายได้ของวัดในกรณีน าเงินวัดไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์     
ที่วัดได้ก าหนดข้ึนรวมถึงการป้องกันการทุจริตเกิดข้ึน 

3) “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติการจัดการศาสนสมบัติของวัดที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม” 
เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยก าหนดให้ การบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดของวัดต้องจัดท าในรูปแบบของคณะกรรมการวัดที่ประกอบกรรมการที่มาจากภาครัฐและภาคเอกชน/    
ภาคประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยมี ประสบการณ์และความรู้ความสามารถด้านการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
ไว้อย่างชัดเจน และควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในข้อ 3 จาก “การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์      
ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้ เก็บ
รักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาให้เก็บรักษาไว้ก็ได้ ”     
เป็น “การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมอนุญาตให้กระท าการได้ ซึ่งให้เจ้าอาวาส
จัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้ เช่า    
หรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรม        
การศาสนาให้เก็บรักษาไว้ก็ได้” 

4) “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติการจัดท ารายงานทางการเงินที่ไม่ชัดเจน  และไม่เหมาะสม” 
การจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของวัดยังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า วัดจะต้องมีการด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ -รายจ่าย และจัดท าบัญชีเป็นประจ า แต่อาจเป็นบัญชีที่
จัดท าข้ึนอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจของผู้ที่จัดท าข้ึนเท่านั้น ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
กันโดยทั่วไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยจึงมีความจ าเป็นที่วัด ซึ่งเป็นองค์กร
ศาสนาและในฐานะนิติบุคคลจะต้องยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้รวมถึงมีการจดัท ารายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง เปิดเผยใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
และตรวจสอบ จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาถึงการบริหารการเงินของของวัดไทยว่า มีรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ      
จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ให้เพิ่มข้อ 9 การจัดท าบัญชีของวัด จะต้องจัดท าโดยผู้ที่มีคุณสมบัติ จบการศึกษาประกาศณียบัตร
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(ปวส.)ด้านบัญชีข้ึนไป หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมด้านบัญชีจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานตามกรมการศาสนา
ก าหนดเป็นผู้จัดท าบัญชีให้แก่วัด ส่งให้เจ้าอาวาสลงนาม และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รวมถึงควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยก าหนดให้วัดทุกแห่ง
ต้องท ารายงานข้อมูลทางการเงินให้ประชาชน ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดหรือส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งให้รายงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียนร้อยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย  
1) ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกความตามในพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยการแบ่งแยกตามประเภทของวัดหลวง      
(พระอารามหลวง) หรือวัดราษฎร์ให้ชัดเจนเนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าศาสนสมบัติของวัดแต่ละประเภทมีความมากน้อย       
ที่แตกต่างกันไป 
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ปัจจัยทางการจดัการการตลาดที่มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องปรบัอากาศเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยของผูบ้ริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2)เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการทางการตลาด 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี       
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการจัดการทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม     
การตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน โดยใช้สูตรของคอแครน (W.G. Cochran) รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ัน
โดยรวมเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที     
และ (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์แบบถดถอย      
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1. การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่องเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 2. ความสัมพันธ์ปัจจัยการจัดการทางการตลาด 
พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดความสัมพันธ์ในระดับสูง (r =.843) และความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ พบว่า
ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ ในระดับสูง (r=.743) 3. ปัจจัยการจัดการทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถ
ร่วมกันท านาย (R2= 0.80.7, R2

adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001) 4. ข้อค้นพบการตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัย ต้องมีการวางแผนปัจจัยการจัดการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยการจัดการทางการตลาด; พฤติกรรมการตัดสินใจ; เครื่องปรับอากาศ. 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study personal information, marketing management and 

consumer’s buying decision behavior on air conditioner for residence in Lamlukka district, Pathum 
Thani province, 2) to compare marketing management and consumer’s buying decision behavior on 
air conditioner for residence in Lamlukka district, Pathum Thani province which classified by 
personal factor, and 3) to study relationship marketing management factors influencing consumer’s 
buying decision behavior on air conditioner for residence in Lamlukka district, Pathum Thani 
province. The sample size consisted of 400 people which using the formula of W.G. Cochran and 
collected data by questionnaire. There was reliability of 0.92. The statistics analysis used 
percentage, mean, Standard Deviation, t-test, F-test, One-way ANOVA, Pearson's Product Moment 
Correlation Analysis and multiple Regression analysis. The finding indicated as follow: 

1. The overall of comparing personal factor was not difference, except in term of 
gender, age, education level and income per month that were difference with statistical significance 
at the level of .05. 
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2. Relationship marketing management factors found that that the marketing 
promotion had a high level of correlation (r =. 843) and the buying decision behavior found that 
the information search had a high level of correlation (r =. 743). 

3. Marketing management factors influencing consumer’s buying decision behavior on 
air conditioner for residence in Lamlukka district, Pathum Thani province could jointly predict (R2= 0.80.7, 
R2

adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001). 
4. Finding of consumer’s buying decision behavior on air conditioner for residence 

needs to plan marketing management factors in accordance with the changing social conditions in 
the present day. 
 

Keywords: marketing management factors; decision behavior; air conditioner. 
 

บทน า 
ในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานจากเดิม

เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า จนเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
เครื่องปรับอากาศเพื่อการส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศจีน ซึ่งมีผู้ประกอบการ      
รายใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตช้ันน าจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา ล้วนมีฐานการผลิต
โรงงานขนาดใหญ่ในไทย จากการส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) พบว่า มูลค่า          
การส่งออกเครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตสูง    
จาก 1,142.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 เป็น 1,349.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 18.2 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9 ซึ่งการผลิตเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพื่อส่งออกประมาณร้อยละ 90%     
ของยอดการผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งหมดโดยลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 
จากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.)พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่งปรบัอากาศในประเทศ ประกอบด้วย (1) เครื่องปรับอากาศที่ติดตาม 
บ้านพักอาศัยและอาคารส านักงาน (2) เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ (3) คอมเพรสเซอร์ (4) ช้ินส่วนประกอบอื่น  ๆ
ส าหรับการจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ ส.อ.ท. คาดการณ์ภาพรวมตลาด เครื่องปรับอากาศ        
ในประเทศปี 2560 มีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 10 จากมูลค่าตลาด 26,395 ล้านบาทในปี 2559 
เนื่องมาจากปัจจัยการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลก การเติบโตของภาค อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลมากระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
(ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา และอิงอร ตั้นพันธ์, 2559) 

จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของประเทศไทย ประกอบกับอุณหภูมิโลกสูงข้ึนทุกปี 
ประชาชนจ าเป็นต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ท าให้ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศได้เข้ามามีบทบาท                      
ในการด ารงชีวิตของผูค้นมากข้ึน จนเป็นสินค้าที่สามารถจ าหน่ายได้มากที่สดุในกลุม่อตุสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า 
จากข้อมูลการจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ พบว่า ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 
สามารถจ าหน่ายได้ทั้งสิ้น 11,743,302 เครื่อง เพิ่มข้ึนร้อยละ 15% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทเครื่องปรบัอากาศจ าหน่ายได้ถึง 6,369,636 เครื่อง ซึ่งอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นอ าเภอหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบันมีการขยายตัวทางอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ      
บ้านพักอาศัย ห้องชุด ห้องเช่าต่าง ๆมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
เครื่องปรับอากาศส าหรับใช้ในบา้นเรือนนิยมใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กแบบหนาต่างหรือแบบแยกส่วน 
ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ประมาณ 9,000 - 25,000 BTUเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างจะคงที่หรือเพิ่มข้ึนน้อยมาก
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ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพราะเมื่อมีความนิยมใช้เครื่องปรับอากาศกันมากข้ึนก็มีผู้ผลิต
เครื่องปรับอากาศรายใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาต่างกันแข่งขันตัดราคากันอยู่เป็นประจ าจึงท าให้
ราคาของเครื่องปรับอากาศขยับสูงข้ึน ได้ไม่มากนัก และในปัจจุบันงานด้านการให้บริการ
เครื่องปรับอากาศเริ่มขยายวงกว้างข้ึนมากดังนั้น ผู้บริโภคแต่ละคนจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง และเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  

ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจว่าผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศจากปัจจัยอะไรบ้าง ด้วยเหตุดังกล่าว เป็นที่มาจะศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค       
ในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี” โดยจะศึกษาในประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์       
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งเพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อในการท าตลาด และจัดจ าหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยผู้วิจัย       
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ ได้แก่ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการทางการตลาด และพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ
เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย          
สว่นบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการจัดการทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ     
ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของ Belch and 
Belch (1993; อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)         
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 80-81) และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค (Kotler, 
Philip, 1997 : 172) ซึ่งผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นระบบได้ดังนี้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานโดยดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยทางการจัดการการตลาด และ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยทางการจดัการการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 
3. ปัจจัยทางการจัดการการตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ

เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรคือ 

ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคที่มีอายุ 20 ปีข้ึนไป และเป็นผู้ที่เคยซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง    
ในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอน 
ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ จะก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (W.G. Cochran, 
1953) ยอมรับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จะได้ขนาดของ          
กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงส ารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 คน ดังนั้นจึงรวมกลุ่มตัวอย่าง      

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ไดแ้ก ่
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับรายได้ต่อเดือน  
- ลักษณะประเภทที่พักอาศัย  
- ประสบการณ์ในการตัดสินใจซ้ือ 
เครื่องปรับอากาศ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  
ได้แก่ 

- ด้านผลิตภัณฑ์  
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด  
- ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
- ด้านกระบวนการให้บริการ 
- ด้านลักษณะทางสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี ไดแ้ก ่
- ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 
- ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร 
- ด้านการประเมินทางเลือก 
- ด้านการซ้ือหา 
- ด้านการประเมินภายหลังการซ้ือ 
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ได้จ านวนทั้งหมด 400 คน  
การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อก าหนดส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล            

กลุ่มตัวอย่างโดยแต่พื้นที่ในจ านวนเท่ากัน ๆ  คือ 400/5 เท่ากับ 80 ดังนั้น ก าหนดให้ 1)แมคโค 80 ตัวอย่าง      
2)บิ๊กซี 80 ตัวอย่าง 3)เทสโก้โลตัส 80 ตัวอย่าง 4)ตลาดสด 80 ตัวอย่าง และ5)ร้านค้าปลีก – ส่ง 80 ตัวอย่าง 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถามด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของข้อค าถามจากแบบสอบถาม 30 ชุด ได้ค่า α - 
Coefficient เท่ากับ 0.952  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของแบบสอบถามด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของข้อค าถามจากแบบสอบถาม  จ านวน 50 ชุด    
ได้ค่า α - Coefficient เท่ากับ 0.920 เกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้คือ .50 ข้ึนไป ดังนี้ (พรรณี ลิกิวัฒนะ,2553) 
น าเสนอตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ปัจจัยทางการจัดการการตลาด และ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย 

 
ปัจจัยทางการจัดการการตลาด 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ข้อ กลุ่มทดลอง (n=50) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 7 0.860 
2. ด้านราคา 7 0.900 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 7 0.880 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 7 0.940 
5. ด้านพนักงาน 7 0.920 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 7 0.870 
7. ด้านกระบวนการทางกายภาพ 7 0.910 
  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย       
1. ด้านการรับรู้ถึงปัญหา                                                                 5 .740 
2. ด้านการค้นหาข้อมูลและข่าวสาร 5 .880 
3. ด้านการประเมินทางเลือก 5 .900 
4. ด้านการซ้ือหา 5 .910 
5. ด้านการประเมินภายหลังการซ้ือ 5 .940 

ผลรวมแบบสอบถามทั้งฉบับ  .920 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจัดหาผู้ช่วยเก็บข้อมูลจ านวน 4 คนช้ีแจงแบบสอบถามให้ทราบละเอียด และผู้ช่วยเก็บ
ข้อมูลทุกคน สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางเดียวกัน แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ 
โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
จ านวน 400 ฉบับ ของข้อมูลแล้วน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ(2) สถิติเชิงอ้างอิง
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปรอิสระ
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มี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระ           
มีมากกว่า 2 กลุ่ม F - test พร้อมทั้งการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation 
Analysis) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย       
ของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) 
โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard Regression Coefficient :  ) ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตามสมมติฐานกับข้อมูล    
เชิงประจักษ์ที่ก าหนดไว้ตามล าดับ 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 มีอายุ 25-30 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีการศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีมีสถานภาพโสด/หย่าร้างจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีลักษณะประเภท
ที่พักอาศัยบ้าน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และมีประสบการณ์ในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ 
1-2 ปี จ านวน 146 คิดเป็นร้อยละ 37.00 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการจัดการการตลาดของเครื่องปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก      
( X = 3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าส่งผลต่อระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการจัดการการตลาด
ของเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือปัจจัยด้านราคา       
( X = 4.12) รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ( X = 3.89) ปัจจัยด้านช่องทางการขาย     
( X = 3.88) ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ( X = 3.87) ปัจจัยด้านลักษณะทางสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ( X = 3.78) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.77) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.68) ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย
ของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าส่งผลต่อระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก ( X = 4.17) 
รองลงมาคือด้านการซื้อหา และด้านการประเมินภายหลังการซื้อ( X = 4.09) ด้านการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร ( X = 3.98) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการรับรู้ ถึงปัญหา ( X = 3.89) 
ตามล าดับ 

4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการทางการตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยน าเสนอในตารางที่ 2. ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการทางการตลาดโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการทางการตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย
ของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 1)ด้านผลิตภัณฑ์        
มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษา 2)ด้านราคา        
มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับรายได้ต่อเดือน 
3)ด้านช่องทางการขาย มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับ
การศึกษา 4)ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ในเรื่องเพศ 5)ด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ในเรื่องระดับการศึกษา 6) ด้านกระบวนการให้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนก       
ตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษา และ7) 6)ด้านลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี        
ความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ และระดับการศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค     
ในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ค่า F-test 
โดยน าเสนอในตารางที่ 3. ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการจัดการทาง
การตลาด 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศกึษา 
สถานภาพ

สมรส 

ระดับ
รายได้ตอ่

เดือน 

ลักษณะ
ประเภทที่
พักอาศัย 

ประสบการณ์ใน
การตดัสินใจซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ 

ด้านผลิตภัณฑ์  .393 .650 .002* .511 .658 .096 .132 
ด้านราคา  .760 .058 .953 .353 .017* .234 .571 
ด้านช่องทางการจัด 
จ าหน่าย 

.449 .753 .003* .090 .344 .569 .462 

ด้านการส่งเสริมการตลาด .012* .228 .219 .088 .102 .726 .298 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ .470 .311 .036* .065 .113 .637 .073 
ด้านกระบวนการให้บริการ .412 .059 .039* .233 .576 .750 .379 
ด้านลักษณะทาง 
สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพ 

.009* .470 .013* .138 .056 .269 .181 
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ตารางท่ี 3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย
ของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย     
ของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 1)ด้านการรับรู้ถึง
ปัญหามีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคลในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้ต่อเดือน 2)ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารมีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนก        
ตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายไดต้่อเดือน 3)ด้านการประเมนิ
ทางเลือกมีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษา     
ระดับรายไดต้่อเดือน 4)ด้านการซื้อหา มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ในเรื่องระดับการศึกษา ระดับรายไดต้่อเดือน และ5)ด้านการประเมินภายหลังการซื้อมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันของผู้บริโภคโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรปจัจยัทางการจัดการการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Analysis) โดยน าเสนอใน
ตารางที่ 4. ดังนี้ 
ตารางท่ี 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางการจัดการการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่

อาศัย 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศกึษา 
สถานภาพ

สมรส 

ระดับ
รายได้ตอ่

เดือน 

ลักษณะ
ประเภท
ที่พัก
อาศัย 

ประสบการณ์ใน
การตดัสินใจซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ 

ด้านการรับรู้ถึงปัญหา .009* .006* .013* .133 .005* .169 .081 
ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร .006* .014* .011* .023* .026* .150 .079 
ด้านการประเมินทางเลือก .128 .130 .009* .612 .009* .360 .178 
ด้านการซ้ือหา .193 .621 .025* .066 .018* .128 .312 
ด้านการประเมินภายหลังการ
ซ้ือ 

.089 .115 .296 .892 .090 .079 .140 

ปัจจัยทางการจัดการการตลาด N 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
(r) 

 
Sig. 

แปลผล 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์  400 r = .749** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านราคา  400 r = .856** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  400 r = .790** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  400 r =.817** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านบุคลากร  400 r =.560** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
ด้านกระบวนการให้บริการ  400 r =.591** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
ด้านลักษณะทางสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

400 r =.583** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางการจัดการการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยทางการจดัการการตลาดในด้านราคา มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r =.856)** รองลงมา
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=.817)** ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์
ระดับสูง (r=.790)** ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=.749)** ด้านกระบวนการให้บริการ 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r=.591)** ด้านลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (r=. 583)** 
และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r=.560)** และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค พบว่า ด้านการประเมินภายหลังการซื้อมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=. 980)** 
รองลงมามีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=.856)** รองลงมาด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ระดับสูง        
(r=.946)** มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r= . 817)** ด้านการประเมินทางเลือก มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
(r=.890)** ด้านการรับรู้ ถึงปัญหา มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=.849)** และด้านการซื้อหา              
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r  = . 647)** 

7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการจัดการการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม    
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย
ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยน าเสนอในตารางที่ 5. ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการจัดการการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจ N ระดับ
ความสัมพันธ์ 

(r) 

Sig. แปลผล 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 400 r = .849** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร 400 r = .946** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านการประเมินทางเลือก 400 r = .890** .000 มีความสัมพันธ์สูง 
ด้านการซ้ือหา 400 r =.647** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
ด้านการประเมินภายหลังการซ้ือ 400 r =.980** .000 มีความสัมพันธ์สูง 

ปัจจัยทางการจัดการการตลาด B Beta SE. t Sig. 
ค่าคงที่ 0.404 0.462 0.735 0.540 0.000** 
ด้านผลิตภัณฑ์ 2.623 0.193 0.760 0.578 2.154 
ด้านราคา 0.520 0.293 0.771 0.594 1.081 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.608 0.174 0.779 0.606 1.024 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.404 0.462 0.735 0.540 1.332 
ด้านบุคลากร 0.432 0.157 0.091 0.571 1.118 
ด้านกระบวนการให้บริการ 1.397 0.207 0.937 0.562 1.813 
ด้านลักษณะทางสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

1.949 0.162 0.418 0.514 1.412 

(R2=0.110, R2
Adjusted=0.072, Sr2=3.84, F=12.104, p<0.001) 
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จากตารางที่ 5. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
จัดการการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค          
ในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยทางการจัดการการตลาด (R2= 0.110, R2

Adjusted=0.072, 
Sr2=3.84, F=12.104, p<0.001) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย 
(R2= 0.917, R2

adjusted= 0.751, F=665.3, p< 0.001) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการทางการตลาด และพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจ    

ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็น       
เพศชาย มีอายุ 25-30 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท มีลักษณะประเภทที่พักอาศัยบ้าน และมีประสบการณ์ในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 1-2 ปี โดยระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการจัดการการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญ         
ต่อปัจจัยด้านราคา ( X = 4.12) มากที่สุด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.68) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค            
ในปัจจัยด้านการประเมินทางเลือก ( X = 4.17) มากที่สุด และปัจจัยด้านและปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ปัญหา ( X = 3.89) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค    
ในภาคตะวันเฉียงเหนือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด 
อนุปริญญาถึงปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 14,200 - 
21,199 บาท และมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง        
การจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการมีความส าคัญในระดับมากที่สุด  

2. การเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ปัจจัยการจัดการทางการตลาดมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายได้ต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา และอิงอร ตั้นพันธ์ (2559) ศึกษาตัวแบบการสร้างความได้เปรียบเชิง       
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ พบว่า ข้อมูลพื้นฐาน อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน
และประสบการณ์มีผลต่อปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศภาพรวมแตกต่างกัน

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย 

B Beta SE. t Sig. 

ค่าคงที่      
ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 0.520 0.293 0.771 0.594 4.081 
ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร 0.142 0.057 1.412 0.872 0.378 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.612 0.213 1.320 0.135 0.412 
ด้านการซ้ือหา 0.117 0.089 0.124 0.221 0.132 
ด้านการประเมินภายหลังการซ้ือ 0.130 0.370 0.040 1.311 0.227 
(R2= 0.917, R2

adjusted= 0.751, F=665.3, p< 0.001)    
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภชัย ส าราญพฤกษ์. (2556) พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม     
ทางการตลาดในด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการจัดการการตลาด      
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา    
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยทางการจัดการการตลาด (R2= 0.110, R2

Adjusted=0.072, Sr2=3.84, 
F=12.104, p<0.001) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย (R2= 0.917, 
R2

adjusted= 0.751, F=665.3, p< 0.001) โดยปัจจัยทางการจัดการการตลาดในด้านราคามีความสัมพันธ์ระดับสูง 
และมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในด้านการประเมิน
ภายหลังการซื้อมีความสัมพันธ์ระดับสูง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของโกวิทย์ ตันฑ์มานะธรรม (2556). 
ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ 
พบว่า ปัจจัยภายนอก และลักษณะการกระจายตัวของธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดอย่างยั่งยืน      
ของธุรกิจ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา และอิงอร ตั้นพันธ์ (2559) พบว่า กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิง     
การแข่งขัน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ระดับปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) จากประเด็นผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก      
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการรับรู้ถึงปัญหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งจากประเด็นนี้มีผลมาจากพนักงาน        
ผู้ให้บริการและการบริการหลังการขาย โดยพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด สินค้าสามารถให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีศูนย์บริการลูกค้าที่ติดต่อ        
ใช้บริการได้สะดวก มีบริการหลังการขายที่มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก 

2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางการจัดการการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครือ่งปรบัอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผูบ้รโิภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี อาทิ
เช่น การส่งเสริมการตลาดในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การมีโปรโมช่ัน ลดราคาสินค้า ตราสินค้ามีช่ือเสียง          
และมีความน่าเช่ือถือ เช่น มอก. ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) จากการวิจัยความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการจัดการการตลาดของเครื่องปรับอากาศ

เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด      
และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ประกอบการ ร้านขายเครื่องปรับอากาศ 
ควรมองหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายทั้งราคาและคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งเสริมด้วยที่จอดรถรองรับเพียงพอ ท าเลที่ตั้งของร้านค้าสะดวกต่อการเดินทาง และมีสาขาและตัวแทน
จ าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ท าให้ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้สะดวกต่อไป 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือศึกษามาตราทางกฎหมายในการเยียวยาและช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนจ าเลยและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซ่ึงได้ตราขึ้นเพื่อก าหนดอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกับเพศ 
ความผิดเก่ียวกับชีวิตร่างกาย ส่วนจ าเลยจะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าจ าเลยไม่ได้เป็น
ผู้กระท าความผิดหรือปรากฏว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดและได้ถอนฟ้องคดีไป ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่บังคับใช้
กฎหมายมาเป็นระยะเวลาถึงสิบกว่าปี พบว่ามีผู้ เสียหายหรือทายาทของผู้ เสียหายที่ได้ถึงแก่ความตายจ านวนกว่าร้อยละแปดสิบ           
ไม่ได้ยื่นขอค่าตอบแทนภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด ส่วนจ าเลยต้องยื่นภายในเวลาเดียวกัน
นับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค าพิพากษาให้ยกฟ้องว่าจ าเลยไม่ได้กระท าความผิด จึงท าให้ไม่อาจขอรับค่าตอบแทน    
หรือค่าทดแทนได้เพราะสาเหตุหลักของผู้เสียหายที่ไม่ได้ยื่นเพราะไม่รู้ถึงสิทธิดังกล่าว ดังน้ันสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอที่ผู้เสียหายมีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าว
จะต้องเป็นบุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ อันเน่ืองมาจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืนโดยที่ตน
มิได้มีส่วนเก่ียวข้องด้วยในการกระท าความผิดน้ัน ดังน้ันหากว่าผู้เสียหายมีส่วนเก่ียวข้องด้วยในการกระท าความผิด ผู้เสียหาย
ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอรับค่าตอบแทนน้ีได้เลย 

 

ค าส าคัญ : อาชญากรรม; การเยียวยา; ผู้เสียหายในคดีอาญา 
 

Abstract 
The main purpose of the research is the study of legal measures to remedy and help victims in 

criminal cases. According to the Act of compensation for the victim, compensation for the defendant, and 
expenses for the defendant in the criminal cases in 2001, which was enacted to stipulate the 
compensation rate for the victim that according to the criminal code in sexual offences and offences 
against life and body. The defendant will receive compensation and expenses, in case that the court has 
decided a judgment that the defendant is not an offender or it appears that the defendant is not an 
offender and has already withdrawn the lawsuit. The problems that happened before the law 
enforcement for over ten years, it was found that more than eighty percents of the victims and the heirs 
of the victims who had died did not file to request for the compensation within one year from the date 
that the victim knows the offence. The defendant must file at the same time that the court allowed to 
withdraw the lawsuit or the court has decided to dismiss the lawsuit that the defendant is not an 
offender. Subsequently, they may not request compensation, the main cause is that victims who did not 
request because they do not know the aforementioned rights.Therefore, the rights of the victim in the 
criminal justice system that will be protected properly and enough for the victim to have rights to request 
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for compensation that the law has stipulated and must be the person that gets damages against life, 
body and mind due to criminal offence of another person by which he was not involved in the offence. 
Therefore, if the victim involved in the offence, the victim will not have the rights to request any 
compensation. 
 

Keywords: Crime; Remedies; Victims in Criminal Cases 
 

บทน า 
ปัจจุบันนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีวัตถุประสงค์หลักคือ เรื่องของการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความยุติธรรมในหลักสากล และตามหลักของกระบวนการยุติธรรมของคนในสังคม       
แต่ไม่ได้ค านึงถึงความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม         
ที่ต้องสูญเสีย ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและของมีค่ามากมาย รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสต่างๆมากมายในการด าเนินชีวิต
จากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 บัญญัติว่า 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้าม
หรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ดังนั้นในความ มาตรา 25 ที่ได้ก าหนดถึง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติ
คุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น 
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี    
ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใช้บังคับ 
บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรอืเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล
หรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลซึง่ได้รับความเสยีหายจากการถูกละเมิดสทิธิหรอืเสรภีาพหรือจากการ
กระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว นับได้ว่าประเทศไทยมีหลักประกันในการที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิ    
ของผู้เสียหายเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย      
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 มีใช่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะสิ้นผลไปตามรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิก
เมื่อพระราชบัญญัตินี้ตราข้ึนแล้วย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยมา ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
จึงได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติน้ีนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้ก าหนดถึงข้ันตอนการพิจารณาค่าตอบแทน 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายไว้ โดยให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา มีอ านาจ หน้าที่พิจารณาอนุมัติค าตอบแทน   
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้เสียหาย หรือจ าเลยหรือทายาทที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นค าขอ 
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ภายในสามสิบวัน และให้ค าวินิจฉัย ของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด โดยก าหนดถึงกรณีที่ผู้เสียหายหรือจ าเลยถึงแก่ความตาย
ก่อนที่จะ ได้รับค่าตอบแทนค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณีไว้ให้สิทธิในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทน    
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ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายของผู้เสียหายหรือ จ าเลยนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบ     
ทีคณะกรมการก าหนด แต่มิได้ก าหนดถึงกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าร้อง ขอรับค าทดแทนแล้วภายหลังถึงแก่ความตายไว้ว่า
สิทธิที่จะอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะตกแก่ทายาทของผู้เสียหายหรือไม่เพียงใด ท าให้เกิดข้อขัดข้อง       
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ กระบวนพิจารณาและวิธีด าเนินการของศาลอุทธรณ์      
เพราะคดีประเภทนี้เป็นคดีปกครองที่มีลักษณะพิเศษคือเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งย่อมไม่สอดคล้องกับประเภทคดี ทั้งศาลอุทธรณ์เป็นศาลยุติธรรม ไม่สามารถ ใช้วิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง       
และพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ได้ให้อ านาจศาลยุติธรรมออก กฎเกณฑ์วิธีพิจารณาเองได้ นอกจากนี้กระบวนพิจารณา    
และวิธีด าเนินการของศาลอุทธรณ์ถูกก าหนดข้ึนเพื่อพิจารณาจากส านวนคดีและค าพิพากษาที่ศาลข้ันต้นจัดท ามาก่อน 
แต่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 บัญญัติให้ผู้ยื่น
ค าขอที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ท าให้ศาลอุทธรณ์ไม่มีส านวนคด ี  
หรือพยานหลักฐานใดที่จะหยิบยกข้ึนพิจารณา แม้พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติให้อ านาจศาลอุทธรณ์ไต่สวน
หลักฐานเพิ่มเติมได้ แต่การไม่มีส านวนคดีหรือพยานหลักฐานเบื้องตันดังกล่าว ท าให้การไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติม     
กลับกลายเป็นการสืบพยานหลักฐานข้ึนใหม่ทั้งหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายจึงเป็นความขัดข้องที่
ต้องศึกษา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยที่ผา่นมาได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสทิธิของผู้ถูกกล่าวหา 
ผู้ต้องหา หรือจ าเลย โดยหลงลืมหรือละเลยสิทธิของผู้เสียหาย กล่าวคือ ผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งเป็นผู้ถูกกระท า     
หรือถูกละเมิดสิทธิและเป็นส่วนส าคัญของการเริ่มต้นการด าเนินคดีอาญา ไม่ค่อยได้รับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
เยียวยาจากรัฐและองค์กรต่าง ๆ เท่าที่ควร สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใช้บังคับบุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ      
ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้
คดีในศาลได้น าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิด
อาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ การรับรองและ
คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญ การที่จะได้รับความช่วยเหลือที่จ าเป็นและเหมาะสม
จากรัฐในเรื่องของค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินคดี ซึ่งรัฐมีหน้าที่ ที่จะต้องจัดการ      
ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหาย และจ าเลยในกรณีที่เขาถูกรัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าผิดและได้ด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้นแล้ว 
และระหว่างถูกคุมขังอยู่ในช่วงรอพิจารณาคดีทั้งทีเ่ขามิได้เปน็ผู้กระท าความผิดให้ได้รับการชดเชยหรือเยียวยา
จากรัฐตามสมควร และในขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้ประชาชน
ถูกล่วงละเมิดในทางอาญา หากมีผู้กระท าความผิดอาญาเกิดข้ึน รัฐก็มีหน้าที่ ที่จะต้องติดตามจับกุมตัวผู้กระท า
ความผิดมาด าเนินคดีเพื่อลงโทษตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการเยียวยาให้แก่เหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา    
ในกรณีที่เป็นผู้เสียหายในคดีที่ได้รับการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย เพศ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   
เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยให้ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะอ านวยความสงบสุขและความยุติธรรมให้กับสังคม และยังถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ที่รัฐบังคับใช้ในสังคมเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ทั้ งยังเป็นการเสริมสร้าง             
ความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมภายในกรอบของกฎหมายจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติที่มีโทษในทางอาญา ลักษณะของกลไกดังกล่าวคือ   
เป็น“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (Criminal Justice System) ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ทั้งนี ้เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
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ในการที่จะอ านวยความยุติธรรม โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งประกอบด้วยองค์กรหลกัที่ส าคัญ ได้แก่ 
ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ องค์กรของรัฐเหล่านี้ท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอันมีวัตถุประสงค์
หลักในการน าตัวผู้ กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธ์ิและให้สั งคมปลอดภัย                      
จากผู้กระท าความผิดและด้านการเยียวยาจะรวมไปถึงผู้เสียหายที่ไม่สามารถได้รับการเยียวยาจากแหล่งอื่น 
เช่น ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าความผิด เป็นต้น และในอีกกรณีหนึ่งคือ จ าเลยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล และต่อมามีค าพิพากษาว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด จ าเลยจะได้รับค่าทดแทนจากการที่ถูกคุมขัง เท่ากับอัตรา
กักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา และหากถึงแก่ความตายในระหว่างนั้นก็จะได้รับการชดเชย
ตามที่กฎหมายก าหนด ตามที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเยียวยาเหยื่อในคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย        
ในคดีอาญาหรือ จ าเลยที่ถูกด าเนินคดีผิดพลาด กฎหมายไทยให้การเยียวยาไว้ครบถ้วน เราจะเห็นว่าการชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ผู้เสียหายหรือจ าเลยเป็นจ านวนมาก รัฐจ่ายให้เป็นยอดเงินที่สูง ถือได้ว่าเป็นการเยียวยาที่ได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง 
เพียงแต่ว่าอาจเกิดความล่าช้าในการด าเนินการ จนในบางคดีเหยื่อในคดีอาญาอาจได้รับหลังจากที่ถูกละเมิดแล้วถึงสิบปี 
ความล่าช้าเช่นน้ีจึงเป็นมาตรการที่ควรได้รับการปรับปรุงระบบการท างาน และกลไกในการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนรู้สิทธิในการที่จะร้องขอด้วยอีกทางหนึ่ง และที่ส าคัญของแนวคิดในการเยียวยาความเสียหาย
แก่จ าเลยในคดีอาญา คือแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกรณีผู้ต้องหาและจ าเลย กรอบหลักการในระดับสากล 
เช่น กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ซึ่งบัญญัติในข้อ 9 (5) ว่า “บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือ
ถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นผลให้มกีฎหมายหรอื
ระบบการการเยียวยาความเสียหายแก่จ าเลยในคดีอาญาในประเทศต่าง ๆ เกิดข้ึนมา และอย่างในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 25 (วรรค 4) ระบุไว้ว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือ
ช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (ชนะรัตน์ ผกาพันธ์, 2560) 

ซึ่งแนวคิดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยและแนวคิดการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญามีการพัฒนา       
ในลักษณะคู่ขนานกันมาตลอด แต่จะน ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เนื่องจากพื้นฐานแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยแนวคิด          
ในส่วนของจ าเลยที่ต้องให้ความคุ้มครองเนื่องจากจ าเลยอาจต้องสูญเสยีอสิรภาพ จึงต้องจัดให้มหีลักประกันการคุ้มครอง
สิทธิของจ าเลย ในส่วนของผู้เสียหายก็มีแนวคิดที่จะให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยหรือเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติให้ได้มากที่สุด จึงบัญญัติกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ส าหรับการท างานของศาลจะมองในมุมกว้าง 
โดยจะมองทั้งความเสียหายและผู้เสียหาย เพื่อจะใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษและการก าหนดโทษที่จะลง          
แก่ผู้กระท าความผิด ซึ่งท าให้มีความจ าเป็นในการค้นหาความจริงลึกลงไปถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อคดี หากมี
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีโดยตรง เช่น โจทก์ จ าเลย หรือพยาน แล้วมานั่งฟังการพิจารณาในศาล
บ่อยครั้งก็จะพบว่าเป็นตัวผู้เสียหายหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหาย เช่น บุคคลในครอบครัวผู้เสียหายหรือ    
ผู้ตาย เป็นต้น ความต้องการอย่างแท้จริงของบุคคลผู้ได้รับความเสียหายบ่อยครั้งพบว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว 
ต้องมีการให้ทั้งทางฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายผู้ต้องหามาพูดคุยกัน ถึงการแก้ไขเยียวยาผู้เสียหาย รวมทั้งบางครั้งก็ต้อง
พูดคุยถึงการแก้ไขเยียวยาตัวจ าเลยด้วย และให้มีกระบวนการติดตามประเมินผล บางทีวิธีการดังกล่าวนั้น
อาจจะระงับข้อพิพาทได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนการในช้ันศาลและเป็นการเยียวยาผู้เสียหายได้ทางหนึ่งด้วย 
ภาครัฐต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายก็จะเป็นการเยียวยาผู้เสียหายเบื้องตันอยู่ในตัว เช่น ต้องสอบถามทุกข์สุข    
ของผู้เสียหายเช่นกรณีที่ถูกข่มขืนจนอับอายไม่อยากออกไปสังคมกับคนในชุมชนของตนเอง ส าหรับในกระบวนการศาล    
ก็ต้องท าให้สมดุลกับการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยด้วยเพื่อรักษาความเป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล      
ในการแก้ปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายนี้ หน่วยงานของรัฐควรจะมีการท างานในเชิงรุกยิ่งข้ึน       
ดังจะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันที่ผู้เสียหายต้องไปพึ่งพามูลนิธิหรือสื่อมวลชน ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและแก้ไข

97



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) I Vol.6 No.2 (May-August 2020):ISSN 2465-3578 
 

เยียวยาผู้เสียหายได้จริง ผู้เสียหายจึงได้พึ่งพาสื่อมวลชนหรือมูลนิธิ หรือการร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ 
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงควรปรับตัวให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ        
ในการแจ้งความคืบหน้าของคดีน้ันแม้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีระเบียบให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้แจ้งความคืบหน้า
ของผลคดีในทุกระยะแก่ผู้เสียหายก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักก็ไม่เป็นหลักประกันที่ดีว่าจะมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างแคบ            
โดยจะเยียวยาในด้านการเงินเป็นหลัก ขาดการดูแลด้านจิตใจและการดูแลในระหว่างการด าเนินคดี กฎหมายจึงมี
ช่องว่าง ดังนั้นจ าเป็นต้องหาวิธีในการจัดท าระบบการคุ้มครองเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยให้เป็นระบบที่มีความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกขน ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาข้อมูลของต่างประเทศพบว่า ในระหว่างการด าเนินคดี จะมีการ
แยกแผนกตามประเภทของเหยื่อ เช่น เด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ คนต่างด้าว รวมทั้งเหยื่อได้รับหลักประกันว่าจะไม่
ถูกกระท าความผิดซ้ า ซึ่งเป็นรูปแบบที่น้ าสนใจส าหรับประเทศไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ อีกตัวอย่างของ
ต่างประเทศที่น าสนใจ คือ ประเทศญี่ปุ่น ให้สิทธิในการแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินคดี โดยที่หน่วยงานต่าง  ๆ        
จะรายงานความคืบหน้าไปยังต ารวจ หลังจากนั้นต ารวจจะแจ้งให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมทราบ ด้วยเหตุนี้
การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหากไม่มีการบัญญัติกฎหมายรองรับไว้ก็ไม่สามารถจะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในต่างประเทศ 
อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะมีการบัญญัติกฎหมายส าหรับคุ้มครองเหยื่อผู้เสียหายโดยเฉพาะ ส าหรับประเทศไทย     
ปัจจุบันมีกฎหมายก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐ คือพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ซึ่งเน้นการจ่าย    
ค่าทดแทนเป็นตัวเงินตามอัตราที่กฎกระทรวงก าหนดก่อนที่จะทราบว่าผู้เสียหายและจ าเลยมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากรัฐอย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าผู้เสียหายและจ าเลยน้ันคือใคร  

ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 2(4) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผู้เสียหาย” 
ว่าหมายถึง “บุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลผู้มีอ านาจ
จัดการแทนผู้เสียหายด้วย” และตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย     
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า “ผู้เสียหาย”ว่าหมายถึง “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย        
ถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรือจิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดน้ัน”จะเห็นว่า“ผูเ้สยีหาย” นั้นคือบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิด
อาญาของผู้อื่น ดังนั้นจึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้เสียหายจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ไม่ว่าในข้ันตอนใด ๆ ของ
กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนของการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าพนักงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ         
หรือข้ันตอนการฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ การพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล รวมทั้งข้ันตอนของการลงโทษ
โดยกรมราชทัณฑ์ผู้เสียหายที่มีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย
ถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ อันเนื่องมาจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ในการกระท าความผิดนั้น ดังนั้นหากว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระท าความผิด ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิที่จะ
ขอรับค่าตอบแทนนี้ได้เลย ทั้งนี้แม้ว่าผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐตามกฎหมายดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่เป็น
การตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะพึงได้ตามกฎหมายอื่นอีก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.ศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการด าเนินงานของรัฐในการเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา 
2.ศึกษาแนวคิด หลักการการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  
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3.ศึกษาแนวคิด หลักการการชดใช้ค่าความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมของต่างประเทศ 
4.เพื่อน าปัญหาที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนามาตรการในเรื่องการของความรวดเร็วในการเยียวยาเหยื่อ

หรือผู้เสียหายในคดีอาญา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาน้ีใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารต ารากฎหมายไทยและต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา
เหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา และสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐ 

 

ผลการวิจัย 
ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมแทบทุกหนทุกแห่ง รูปแบบและลักษณะ     

ก็แตกต่างกันไปตามสภาพของสังคม ซึ่งแต่ละสังคมต่างก็มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายในอันที่จะลงโทษ         
ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายในความผิดทางอาญา กลไกที่ว่านั้น ก็คือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
(Criminal Justice System) ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับแต่ละสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้
กระบวนการยุติธรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม และก็ต้องมี
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การจ่ายเงินชดเชย    
ความเสียหาย (victims compensation) หรือการเยียวยาโดยการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ (victims assistance)      
ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในเรื่องอื่นที่จ าเป็นเร่งด่วนในขณะด าเนินคดี หรือเพื่อให้ผู้เสียหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมสามารถกลับสู่วิถีชีวิตปกติต่อมาภายหลังเหตุการณ์อันเลวร้าย หรือเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ     
ของผู้เสียหาย เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การด าเนินคดีความ ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการด ารงชีพในระหว่างที่ยังมีความเดือดร้อนหรือต้องด าเนินคดีความอยู่ ส าหรับวิธีการให้ความ
ช่วยเหลืออาจแตกต่างกันออกไป บางประเทศอาจเป็นการให้เงินช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวบางประเทศ      
อาจจัดให้มีบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรืออาสาสมัคร หรือบางประเทศอาจให้ความช่วยเหลือโดยผ่าน
โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ (ศุภมาศ พยัฆวิเชียร, ศุขโข สืบสุข, และผกาภรณ์ เถ่ือนชัย, 2551) 

ส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจ าเลย โดยหลงลืมประเด็นที่ส าคัญหรือละเลยสิทธิของผู้เสียหาย โดยเฉพาะผู้เสียหาย
ในคดีอาญา ซึ่งเป็นผู้ถูกกระท าหรือถูกละเมิดสิทธิโดยตรง และเป็นส่วนส าคัญของการเริ่มต้นการด าเนินคดีอาญา    
แตไ่ม่ค่อยได้รับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐและองค์กรต่าง ๆ  เท่าที่ควร ทั้งที่สิทธิของผู้เสียหาย    
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมควรได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอตามที่ผู้เสียหาย
มีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย        
หรือจิตใจ อันเนื่องมาจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น โดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระท า
ความผิดน้ัน ดังนั้นหากว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระท าความผิด ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิที่จะขอรับ
ค่าตอบแทนนี้ได้เลย ดังนั้นในกระบวนการด าเนินการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาเหยื่อผู้เสียหาย      
ในคดีอาญา และสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐ (อัญชลี ฉายสุวรรณ, 2534) มีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ 

1 มาตราทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ผูก้ระท าความผิดหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

ในเบื้องต้นการที่เราจะขอหรือรับการเยียวยาจากรัฐหรือจากจ าเลยได้น้ันจะต้องตกเป็นผู้เสียหาย 
หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เช่น ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกข่มขืน เป็นผลท าให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถึงมีสิทธิ    
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ที่จะขอรับการเยียวยาจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดไว้ว่า
ส าหรับฐานความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายอันจะท าให้ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิด    
ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276 – มาตรา287) 
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288 – มาตรา294) หมวด 2 
ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295 – มาตรา 300) หมวด 3 ความผิดฐานท าให้แท้งลูก(มาตรา 301 – มาตรา 305)       
และหมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา (มาตรา 306 – มาตรา 308) เท่านั้น ซึ่งจริงๆจาก
การศึกษาพบว่า ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมนั้นส่วนมากต้องการที่จะให้จ าเลยหรือผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นคน
ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ในทางปฏิบัติจริงๆคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายล้วนแต่เป็นคนที่มีปัญหาด้านการเงิน         
ในส่วนน้ีจึงท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างทนัทีจึงท าใหฝ้่ายผูเ้สยีหายไม่ได้รับความเปน็ธรรม 
และบางครั้งผู้เสยีหายเองกม็ิทราบว่าตนเองหรือทายาทสามารถยื่นค าขอค่าตอบแทนภายในก าหนดเวลาหนึง่ปี
นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด ดังนั้นในปัจจุบันการชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระท าผิด        
ได้กลายเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายอาญาในการอ านวยความยุติธรรม และได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้สยีหายและผูก้ระท าผิดให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และยังเป็นการพยายามที่จะท าให้ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระท าของตนต่อผู้เสียหายในคดีอาญาและต่อสังคม ดังนั้นในประเทศไทยและในหลายๆประเทศ ได้มีการก าหนด
รูปแบบการชดใช้ค่าเสียหายในรูปแบบต่างๆมาปรับใช้ และรวมไปถึงการได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ 
(Compensation) ในคดีอาญา โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว การได้รับการชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงิน แต่ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่
ผู้เสียหายจะได้รับมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิดและสภาพความ
เสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย       
ส่วนจ านวนค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิจะได้รับจากรัฐ และเป็นมาตรการที่มีความส าคัญอันดับต้น ๆ 
ของความช่วยเหลือภายหลังจากที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา แนวความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการที่ท าให้รัฐมีหน้าที่ส าคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมนั้นมีแนวความคิดที่เป็นฐานความคิดส าคัญคือ 

(1) รัฐมีหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม หากรัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนให้ปลอดภัย
จากอาชญากรรมได้ รัฐจึงสมควรรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม 

(2) รัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสยีหายที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม การที่รัฐให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียหาย โดยไม่คิดมูลค่า และการพัฒนาของแนวคิดที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการนี้โดยเฉพาะในด้านความช่วยเหลือต่อ      
เหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญาในลักษณะของการทดแทนความเสียหาย มีลักษณะเช่นเดียวกับ
การประกันสังคมนั่นเอง หรือการสงเคราะห์เหยื่ออาชญากรรมก็เช่นเดียวกัน เป็นการท าให้ประชาชนมองเห็น
ความเสมอภาคทางด้านความยุติธรรมของรัฐได้ดียิ่งข้ึน และจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐ     
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนกับการได้สิทธิ
ในการได้รับการทดแทนความเสียหาย 

2 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญา 
ส าหรับประเทศไทย เดิมทีผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมยังเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกละเลยอยู่มาก 

กฎหมายอาญาของประเทศไทยยังไม่ได้มีบทบัญญัติถึงการจ่ายค่าชดเชย หรือค่าทดแทนส าหรับเหยื่อ อาชญากรรม
แต่ประการใด ผู้เสียหายจึงต้องด าเนินการฟ้องร้องเรียก จากผู้กระท าผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์             
ในเรื่องละเมิด อย่างไรก็ตามมีผู้เสียหายจ านวนไม่น้อยที่เป็นคนยากจน แม้มีสิทธิฟ้อง เรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง
ได้ก็ตาม แต่ปัญหาส าคัญคือ การฟ้องคดีแพ่งนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมาย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับทนายความ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ติดตามมา นอกจากนี้ญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดของผู้เสียหาย
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ที่เรียกว่า เหยื่อทุติยภูมิบ่อยครั้งจะต้องรับภาระ เลี้ยงดูจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่
ผู้เสียหายเจ็บป่วยซึ่งบางครั้งอาจถึงกับ ตลอดชีพในกรณีพิการทุพพลภาพ 

ดังนั้นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ  
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 สืบเนื่องมาจากตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540     
มาตรา 245 บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก
การกระท าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับ
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น จึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ ดังกล่าวเพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว        
โดยแนวคิดที่สนับสนุนระบบเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายโดยรัฐนี้คือแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ       
(เสวก ภาศักดี, 2543 ; นภาพร สุทธิวงษ์, 2555 )  

แนวความคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare State) เป็นแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิของผู้ เสียหาย               
ในคดีอาญาซึ่งสะท้อนความจ าเป็นที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับผลร้ายจาก อาชญากรรมในฐานะที่เป็น
เหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญาร้ายแรง แนวความคิด เรื่องรัฐสวัสดิการนี้ให้ความส าคัญกับ         
ความเป็นอยู่ข้ันพื้นฐานของสมาชิกในสังคม รัฐสวัสดิการเกิดข้ึน จากแนวคิดว่าสวัสดิการส าหรับประชาชนแต่ละคน     
มีความส าคัญ รัฐจึงมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือ แก่เหยื่ออาชญากรรมด้วยเหตุผลพื้นฐานดังนี้ (ประธาน วัฒนวาณิชย์
,2524) 

1. รัฐมีหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม หากรัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน     
ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมได้รัฐจึงควรต้องรับผิดชอบ  

2. รัฐสมควรให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหาย     
ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม  

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้กล่าวถึงหลักการให้ความช่วยเหลือแกผู่้เสียหายและเหยื่อ อาชญากรรมโดยรัฐ ดังนี้   

1. ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้แก่ ผู้เสียหายหรือ
เหยื่ออาชญากรรมที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดอาญาโดยตนมิได้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 
และในกรณีที่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทนให้ สิทธิเรียกร้องดังกล่าว      
ตกแก่ทายาทที่ได้รับความเสียหายของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม (มาตรา 6) ทั้งนี้ผู้เสียหายหรือเหยื่อ
อาชญากรรมนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยนิตินัยด้วย กล่าวคือต้องไม่เป็นผู้มีส่วนร่วม    
ในการกระท าผิดหรือเปน็ผู้ยินยอมใหม้ีการกระท าผิดต่อตน หรือการกระท าความผิดนั้นต้องมิได้มีมูลมาจากการที่ตนเอง
มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่วนในกรณีที่ผู้ เสียหายหรือ
เหยื่ออาชญากรรมถูกท าร้ายถึงตายหรือ ถูกฆ่า สิทธิเรียกค่าตอบแทนตกได้แก่ทายาทโดยธรรม 6ล าดับ       
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์มาตรา 1629 ได้แก่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน      
พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ย่าตายาย และลุงป้าน้าอา  

2. ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 17 และรายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย         
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน คดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดความผิดที่รัฐจะช่วยเหลือโดยการชดเชยความเสียหายให้นั้น
ต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก 
คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ดังนั้นลักษณะของความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหายให้ต้อง เป็นการกระท าผิดต่อผู้เสียหาย
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หรือเหยื่ออาชญากรรม และผลของการกระท าที่ท าให้ผู้เสียหายหรือ เหยื่ออาชญากรรมต้องเสียชีวิตหรือได้รับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ  

3. ประเภทของการชดเชยความเสียหาย ประเภทของการชดเชยความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดค่าตอบแทนผู้เสียหายโดยก าหนด      
ให้เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตอบแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าผิดอาญาของผู้อื่น   
(มาตรา 3) และเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม รัฐจึงได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย โดยก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ใน การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายให้จ่ายตามที่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมได้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน จ านวนเงินข้ันสูงที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจา่ย ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559) และให้ค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าผิด สภาพความเสียหาย    
ที่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผูเ้สยีหายหรอืเหยื่ออาชญากรรมได้รับการ บรรเทาความเสียหาย
โดยทางอื่นด้วย (มาตรา 18 วรรคท้าย) 

ดังนั้นการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอาจกระท าได้หลายรูปแบบ       
เช่น การจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย (victims compensation) หรือการเยียวยาโดยการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ 
(victims assistance) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในเรื่องอื่นที่จ าเป็นเร่งด่วนในขณะด าเนินคดี 
หรือเพื่อให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมสามารถกลับสู่วิถีชีวิตปกติต่อมาภายหลังเหตุการณ์อันเลวร้าย     
หรือเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เสียหาย เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การด าเนินคดีความ ความปลอดภัย    
ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนการด ารงชีพในระหว่างที่ยังมีความเดือดร้อนหรือต้องด าเนินคดีความอยู ่    
ส าหรับวิธีการให้ความช่วยเหลืออาจแตกต่างกันออกไป บางประเทศอาจเป็นการให้เงินช่วยเหลือบางประเทศ
อาจจัดให้มีบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรืออาสาสมัคร หรือบางประเทศอาจให้ความช่วยเหลือโดยผ่านโปรแกรม
การให้ความช่วยเหลือ แต่ส าหรับประเทศไทยผู้เสียหายสามารถขอรับเงินเยียวยาจากรฐัได้ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แต่การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั้นกว่าที่ผู้เสียหายจะได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงาน      
ของภาครัฐค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควร เพราะกว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรอง และยังต้องผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาในหลายๆฝ่ายท าให้เกิดความล้าช้ากว่าจะได้รับการอนุมัติ ในที่นี้ก็เพื่อที่จะตรวจสอบ
ให้ละเอียดทุกข้ันตอนเพื่อความธรรมแก่ทุกฝ่าย 

ส าหรับระบบการชดเชยความเสียหายแก่ ผู้เสียหายในปัจจุบันนั้นมีทั้งระบบการเยียวยา     
โดยรัฐตามแนวคิดของรัฐสวัสดิการและระบบการเยียวยา โดยผู้กระท าความผิด ส าหรับประเทศไทยใช้ระบบ
การเยียวยาทั้งสองระบบ โดยระบบการเยียวยา ผู้เสียหายโดยรัฐปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ จ เลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ส่วนระบบการเยียวยาผู้เสียหายโดยผู้กระท า 
ความผิดปรากฏอยู่ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 อย่างไรก็ดียังไม่เป็นที่ชัดเจน
ในทางกฎหมายและ นโยบายของภาครัฐว่าระบบใดควรจะถูกใช้เป็นมาตรการหลัก จึงอาจเกิดปัญหาได้ว่าการใช้สิทธิ
เยียวยาความเสียหายทั้งสองระบบนี้อาจเกิดความซ้ าซ้อน หรือท าให้ผู้เสียหายอาจตัดสินใจเลือกใช้แนวทางการเยียวยา
ที่สะดวก รวดเร็วมากกว่า และไม่มีปัญหาความยุ่งยากในการได้รับเงินเยียวยา ซึ่งการใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ที่ มีแหล่งที่มาของเงิน
เยียวยาจากงบประมาณของรัฐ ย่อมส่งผลให้ปัญหาเรื่องทางการเงินของจ าเลยไม่ เป็นอุปสรรคต่อการบังคับสิทธิเรียกร้อง       
จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียหายจากการกระท าความผิดอาญาจะเลือกแนวทางการเยียวยาตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นหลัก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้เสียหายในคดีอาญาในประเทศไทย ล้วนมีสิทธิที่เรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรม        
ทางอาญาที่ได้มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ เช่น การร้องทุกข์ การฟ้องคดี การเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย           
ที่เกิดจากการก่ออาชญากรรม เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เมื่อมีอาชญากรรมเกิดข้ึน 
เท่ากับว่ารัฐมีความบกพร่องในหน้าที่จึงสมควรที่จะต้องรับผิดชอบและเยียวยาทดแทนต่อเหยื่ออาชญากรรม 
แต่ในความเป็นจริงแล้วด้านการบริหารจัดการต่างๆ จะเน้นไปที่การให้ความส าคัญที่ตัวผู้กระท าความผิด
มากกว่าผู้เสียหาย สาเหตุหลักของผู้เสียหายที่ไม่ได้ย่ืนขอรับเงินเยียวยาจากรัฐนั้น เพราะไม่รู้ถึงสิทธิดังกล่าวที่
ควรจะได้รับหากมีการละเมิดเกิดข้ึน นอกจากนี้ การยื่นค าขอนั้น ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นคณะกรรมการที่อยู่ส่วนกลาง 
และเป็นกรรมการชุดเดียวที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะอนุมัติในส่วนนี้จึงท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา 
และท าให้มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเกิดความล่าช้า จึงไม่อาจเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันต่อความจ าเป็นของผู้ยื่นขอประเด็นต่อมาคือ กรณีความล้าช้าจากกระบวนการยุติธรรม   
ในช้ันการพิจารณาคดีในประเด็นที่เกี่ยวกับจ าเลย ถ้าหากว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด และหากต่อมา
ศาลได้พิพากษายกฟ้องว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด จึงเกิดความล่าช้าในการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน 
ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายจะต้องเร่งด าเนินการเยียวยาผู้เสียหายหรือจ าเลยในคดีอาญา    
อย่างรวดเร็ว 
 ปัจจุบันนี้หลายประเทศให้ความส าคัญในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญามากข้ึน มีการจัดตั้งองค์กร
และหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รวมทั้งการออกกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งหลักการที่ส าคัญและเป็นพืน้ฐานที่หลายๆ
ประเทศได้น าไปปฏิบัติใช้ก็คือ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากอาชญากรรม และการใช้อ านาจโดยไม่ถูกต้อง รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ตามรัฐธรรมนูญก็มีบัญญัติไว้หลายประการ เช่น สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธ์ิสิทธิที่จะ
ได้รับ การสอบสวน การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม หรือสิทธิที่จะไม่ถูกล่อลวง ขู่เข็ญ หรือการ
ให้ค ามั่นสัญญาในช้ันสอบสวน สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ชดใช้ค่าเสียหายของผู้เสียหายหรือเหยื่อ ที่ถูกกระทบจาก
การกระท าความผิด เป็นต้น และในประเทศไทยยังได้มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเช่นเดียวกัน 
 ดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมเป็นการเยียวยา    
ความเสียหายให้แก่ผู้เสยีหายนอกเหนือจากการบังคับให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าเสียหายและการลงโทษทางอาญา
ต่อผู้กระท าผิดโดยรัฐ ทั้งนี ้รัฐจะเป็นผู้รบัภาระจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรอืเหยื่ออาชญากรรม
เพื่อให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย ให้ได้รับความยุติธรรมจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งในปัจจุบันเรื่องการละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ทั่วโลกก าลังให้ความสนใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับปัญหา ความไม่เสมอภาค ความเหลื่อมล้ าและการเลือกปฏิบัติ    
ของคนในสังคม รัฐเองจึงต้องรีบแก้ไขสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และขจัดการเลือกปฏิบัติให้เร็วที่สุด 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเข้าสิทธิสิทธิข้ันพื้นฐาน ได้อย่างเสมอภาค 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ควรลดข้ันตอนการของการด าเนินงานเรื่องการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเรื่องการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้เสียในคดีอาญาให้มีการด าเนินการที่รวดเร็วข้ึน และควรมีการกระจายหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้มีอยู่ทุกจังหวัดไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางที่เดียวเพื่อลดข้ันตอนของความล้าช้า
ในการด าเนินงาน 

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบมากกว่านี้ เพราะส่วนมากพบว่า   
มีผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายจ านวนมากไม่ได้ยื่นขอค่าตอบแทนภายในก าหนดเวลาหนึ่งปี  
นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด ท าให้ขาดโอกาสในการรับสิทธิการเยียวยาหรือการช่วยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมจากหน่วยงานของภาครัฐ คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

3) ก าหนดให้มีการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายว่ามีสิทธิร้องขอค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้     
โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทเมื่อมีการร้องทุกข์ ส่วนกรณีจ าเลย ที่ได้รับการถอนฟ้อง
หรือศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง ให้เจ้าพนักงานผู้ปล่อยตัวจ าเลยเป็นผู้แจ้งสิทธิในจ าเลยทราบ และทั้งสองกรณี
ต้องมีการท าบันทึกไว้ 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดง

จุดเด่นสินค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร และ 2) ศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี      
Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำง คือ ลูกค้ำที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Genie bra 
ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถำม มีค่ำเฉลี่ยของดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 0.81 และค่ำควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ำกับ 
0.92 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน 
ได้แก่ กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) พฤติกรรมกำรซ้ือผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่ำนมำเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Genie bra 
ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ใช้เวลำในกำรซ้ือของใช้ในชีวิตประจ ำวันนอกบ้ำนประมำณ 3-5 ชั่วโมง ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรี Genie bar ที่เลือกซ้ือ คือ Genie antiabac bra all color 1 SET 3 PCS จ ำนวนในกำรซ้ืออยู่ที่ 1-5 ชิ้น ในรำคำไม่เกิน 500 บำท       
รำคำของ Genie bar ซ้ือผ่ำนช่องทำงออนไลน์อยู่ที่ 501 - 1,000 บำท 2) ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ปัจจัยด้ำนรำคำ และด้ำนกำรส่งเสริม
ทำงกำรตลำด อย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 

ค าส าคัญ: งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ;  ส่วนประสมทำงกำรตลำด; กำรตัดสินใจซ้ือ; ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 
 

Abstract 
The research purposes were to; 1) investigate the purchasing behavior of women bra " Genie bar” 

by Show case of consumers in Bangkok and 2) study the influence of marketing mixed factors on buying 
decision of women bra " Genie bar” by Show case of consumers in Bangkok. The samples were 400 of 
customers and sampling methods was used purposive sampling. A questionnaire was used to collect data. 
The average of Item-Objective Congruence Index (IOC) was 0.81 and the reliability index was 0.92. 
Descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics; Multiple 
Regression were used in the data analysis. The research results found that; 1) the purchasing behavior of 
women bra " Genie bar” by Show case of consumers in Bangkok. In the past, most used to buy Genie bra 
products through by the Showcase. It took about 3-5 hours to buy everyday items. The type of Genie bar 
lingerie you buy was Genie antiabac bra all color 1 SET 3 PCS. The purchase amount was 1-5 pieces for less 
than 500 baht. The price of Genie bar purchased online was 501 - 1,000 baht. 2) Marketing mixed factors 
that affected on buying decision of women bra " Genie bar” by Show case of consumers in Bangkok 
consisted of Price and Promotion at statistical significance at the.05 level. 

Keywords: showcase; marketing mixed; buying decision; Women bra 
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 บทน า  
โลกกำรค้ำปัจจุบันทุกองค์กรให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองควำมคำดหวังควำมต้องกำรของลูกค้ำ         

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำคือสิ่งที่เป็นเป้ำหมำยขององค์กรมำเป็นเวลำนำน องค์กรให้สัญญำหรือสร้ำงควำมคำดหวัง       
ผ่ำนส่วนประสมกำรตลำด ควำมคำดหวังของลูกค้ำจำกด้ำนต่ำงๆ ของสินค้ำ เช่น คำดหวังประโยชน์ที่จะได้รับ 
คำดหวังรำคำที่เหมำะสม หำกลูกค้ำรับรู้คุณค่ำในเชิงบวกเกี่ยวกับสินค้ำ ลูกค้ำจะมีควำมเต็มใจที่จะซื้อส ำหรับลูกค้ำ         
ที่เข้ำใจถึงคุณค่ำที่เป็นลบ ลูกค้ำก็ไม่เต็มใจที่จะซื้อ(Weng Marc Lim et al., 2014) โดยเฉพำะสินค้ำที่มีควำมจ ำเป็น     
ในชีวิตประจ ำวัน ชุดช้ันในเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับผู้หญิงเป็นอย่ำงมำกที่จะจ ำเป็นจะต้องสวมใส่ในทุกๆวัน     
เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ช่วยประคับประคองหน้ำอกของผู้หญิง ไม่ให้เกิดแรงกระแทกขณะเดินหรือว่ิง สำมำรถสร้ำงเสริม
บุคลิกภำพให้สวยงำมและโดดเด่นจึงท ำให้ผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกซื้อชุดช้ันในกันเป็นอย่ำงมำก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมรักสวยรักงำมเป็นพิเศษแม้ว่ำจะเป็นส่วนที่ใส่ไว้ด้ำนใน       
แต่ผู้หญิงเรำก็ต้องใส่ใจในกำรเลือกเหมือนเช่นเสื้อผ้ำช้ินอื่นๆ ทั้งเนื้อผ้ำ ขนำด และควำมสวยงำมเหมือนกัน     
ซึ่งรูปแบบกำรออกแบบถือเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่ง เพรำะบุคคลจะเลือกซื้อและก ำจัดสินค้ำและบริกำรเพื่อตอบสนอง   
ควำมต้องกำรและรสนิยมควำมชอบ กล่ำวอีกนัยหนึ่งกระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภคที่ครอบคลุมกำรซื้อและกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ วัดจำกควำมส ำคัญของรสนิยมควำมชอบ ควำมต้องกำร ประโยชน์ รวมถึงรำคำที่ลูกค้ำยินดีจ่ำยและ
ควำมถ่ีในกำรซื้อของลูกค้ำ (Indumathi.N1 and D. Ayub Khan Dawood, 2016) โดยชุดช้ันในแต่ละประเภทมีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมขนำด และลักษณะกำรใช้งำน กำรเลือกชุดช้ันในให้เหมำะสมนั้น นอกจำกจะค ำนึงเรื่องขนำดที่พอดี
และมีเนื้อผ้ำที่สวมใส่สบำยแล้ว ยังต้องดูประเภทของชุดช้ันในที่แตกต่ำงกันไปตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบมำเพื่อรองรับ
หน้ำอกในลักษณะต่ำง ๆ รวมไปถึงรูปแบบกำรใช้งำนที่เหมำะสมในกำรใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนที่แตกต่ำงกัน
ออกไปด้วย 

ปัจจุบันตลำดชุดช้ันในมีกำรแข่งขันกันสูงทั้งในด้ำนรูปแบบดีไซน์ รำคำ รวมถึงช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ซึ่งแต่ละตรำสินค้ำ ต่ำงวำงกลยุทธ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งกำรตลำด เช่น กำรท ำโฆษณำ
เพื่อดึงดูดลูกค้ำ กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ กำรท ำกำรส่งเสริมกำรขำย กำรใช้พนักงำนในกำรขำย และ
กำรจัดกิจกรรมพิเศษ กำรออกบูธ ออกร้ำน รวมถึงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ บริษัทต่ำงก็ก ำหนดกลยุทธ์เพื่อแย่งส่วนแบ่ง   
ทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่องตลอด เช่น กำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ ต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ         
ไม่ว่ำจะเป็นกำรแนะน ำสินค้ำใหม่  กำรจัด รำยกำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคมีโอกำสได้มีส่วนร่วม      
เพื่อเพิ่มปริมำณกำรขำยและดึงดูดผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ให้มำทดลองใช้ผ่ำนกำรท ำกิจกรรมกำรตลำด 
โดยวิธีกำรหนึ่งที่ลูกค้ำจะสำมำรถทดลอง สัมผัสคุณภำพจริงของสินค้ำคือ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำที่สำมำรถจัดกิจกรรมได้
ทุกพื้นที่ไม่เฉพำะห้ำงสรรพสินค้ำ เมื่อลูกค้ำได้ทดลองสัมผัสสินค้ำจริง และเกิดควำมพึงพอใจในตัวสินค้ำ       
ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่น่ำสนใจ น่ำใช้ และน่ำเช่ือถือ ซึ่งงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำโดยเฉพำะชุดช้ันในสตรีรูปแบบ 
Genie bra ที่เป็นชุดช้ันในสตรีรูปแบบใหม่ ด้วยควำมเป็นชุดช้ันในสตรีรูปแบบใหม่ เริ่มต้นจัดงำนแสดงเฉพำะ   
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อศึกษำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ และกำรตอบรับช่องทำงกำรซื้อจำกช่องทำงงำนแสดง
จุดเด่นสินค้ำ ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจในกำรศึกษำพฤติกรรมของผู้ซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย 
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด และกำรตัดสินใจซื้อชุดช้ันในสตรี 
Genie bra ของลูกค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยไปใช้เป็นแนวทำงพัฒนำ
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด และเกิดประโยชน์กับผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรีประเภท Genie bra        
และจะท ำให้สำมำรถขยำยงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำไปยังเขตพื้นที่ภูมิภำคต่ำงจังหวัดได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดง

จุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร  
2. เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie 

bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คณะผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
1) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2) แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดและกำรตัดสินใจ 
3) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้ำผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำน

แสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด 

 2) ตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือ กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra 
ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน - เดือนตุลำคม 2562 
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ กำรวิจัยครั้งนี้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้เฉพำะกำรจ ำหน่ำยช่องทำงงำนแสดงจุดเด่น

สินค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยทรำบถึงพฤติกรรมในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra สำมำรถน ำพัฒนำ
รูปแบบคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรลูกค้ำ  

 2. ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยสำมำรถทรำบถึงปัจจัยทำงด้ำนกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
ชุดช้ันในสตรี Genie bra และน ำผลกำรวิจัยไปใช้ส ำหรับกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie Bra ผ่ำนช่องทำง
งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชำกรในกำรวิจัย คือ ลูกค้ำผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ทรำบจ ำนวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ลูกค้ำผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี 
Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจดุเด่นสนิค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยใช้สูตรของ คอแครน (Cochran, 
1997) ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ กำรเลือกแจก
แบบสอบถำมเฉพำะกลุ่มตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ ท ำงำน หรือก ำลังศึกษำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่เคยตัดสินใจซื้อ Genie bra 
ซึ่งเป็นวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็น ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือเป็นแบบสอบถำม    
โดยศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ำผลกำรศึกษำมำปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยจำกนั้นตรวจสอบ     
ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Index of item Objective-Congruence: IOC) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 5 ท่ำน ได้ค่ำ IOC ของแบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ 0.81 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.50 แสดงว่ำข้อค ำถำม
ในแบบสอบถำมมีควำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย มีควำมเที่ยงตรงครอบคลุมเนื้อหำที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ 
และสำมำรถยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขค ำถำมตำมประเด็นที่ผู้เช่ียวชำญให้ค ำแนะน ำ
เพื่อให้แบบสอบถำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำกนั้นผู้วิจัยด ำเนินกำรโดยวัดค่ำควำมเช่ือมั่น หรือควำมสอดคล้องภำยใน
ด้วยค่ำสัมประสิทธ์ิอัลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยกำรน ำแบบสอบถำมที่ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญไปท ำกำรทดสอบ (try out) กับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 ตัวอย่ำง      
มำทดสอบหำควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ก่อนน ำแบบสอบถำมไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยกำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อค ำถำมที่มีค่ำ α ตั้งแต่ 0.70  ข้ึนไป ซึ่งถือว่ำข้อค ำถำมมีควำมเช่ือมั่น (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ , 2559) 
และจำกกำรทดสอบควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำอยู่ระหว่ำง  0.92 จึงท ำให้แบบสอบถำม     
มีควำมน่ำเช่ือถือและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยลักษณะ

แบบสอบถำมเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้   
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bar 

ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 6 ข้อค ำถำม 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ชุดช้ันในสตรี Genie bar ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 20 ข้อค ำถำม 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ปัจจัยด้ำนรำคำ (Price) 
3. ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) 
4. ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด

(Promotion) 

กำรตัดสินใจซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Genie Bra 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื้อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรตัดสินใจผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน
สตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ครั้งต่อไป  

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะเป็นค ำถำมปลำยเปิดที่ผู้ท ำแบบสอบถำมสำมำรถเขียนค ำแนะน ำ
ข้อเสนอแนะ ข้อติชมได้ 

ผู้วิจัยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละระดับควำมคิดเห็นโดยใช้ Five-point Likert - Type Scale 
Ranging โดยมีค่ำ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมำกที่สุด (5), เห็นด้วยมำก (4), เห็นด้วยปำนกลำง (3), เห็นด้วยน้อย (2)        
และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) และกำรแปลควำมของค่ำเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงกำรแปลควำมตำมหลักกำรแบ่งอันตรภำคช้ัน 
(Class Interval) (มัลลิกำ บุนนำค, 2537) โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินผล ดังนี้ 4.21-5.00 (ระดับมำกที่สุด),      
3.41-4.20 (ระดับมำก), 2.61-3.40 (ระดับปำนกลำง), 1.81-2.60 (ระดับน้อย) และ 1.00-1.80 (ระดับน้อยที่สุด) 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรหำค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
  

สรุปผลการวิจัย  
กำรวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดง    

จุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร” มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์       
ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเพื่อศึกษำปัจจัย    
ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่สง่ผลต่อกำรตัดสินใจซือ้ผลติภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 

ลูกค้ำที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 20-35 ปี ร้อยละ 65.50 ระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี 
ร้อยละ 66.50 ประกอบอำชีพ พนักงำนบริษัทเอกชน/ลูกจ้ำงประจ ำ ร้อยละ 40.80 มีรำยได้อยู่ที่ 15,001 – 25,000 บำท 
ร้อยละ 39.30 อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ร้อยละ 96.80 

ด้ำนพฤติกรรมกำรซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี 
Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ร้อยละ 100 เวลำที่ใช้ในกำรซื้อของใช้ในชีวิตประจ ำวันนอกบ้ำนอยู่         
3-5 ช่ัวโมง ร้อยละ 67.00 ในขณะที่ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bar ที่เลือกซื้อผ่ำนทำงงำน   
แสดงจุดเด่นสินค้ำ มำกที่สุด คือ Genie antiabac bra all color 1 SET 3 PCS ร้อยละ 37.50 จ ำนวน 1-5 ช้ิน             
ร้อยละ 70.25 รำคำไม่เกิน 500 บำทต่อช้ิน ในส่วนรำคำผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bar ที่ซื้อผ่ำนช่องทำงออนไลน์    
อยู่ที่ 501 - 1,000 ร้อยละ 67.00 

วิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ที่มีผลต่อกำรซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี 
Genie bar ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) ผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำงที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ที่มีผลต่อกำรซื้อ    
ผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bar ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)    

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ค่าเฉลี่ย( ̅) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
แปลความหมาย 

1. Genie bar มีให้เลือกหลำกหลำยรูปแบบ/ขนำด 4.03 0.71 เห็นด้วยมำก 
2. Genie bar มีควำมทันสมัย 3.94 0.75 เห็นด้วยมำก 
3. Genie bar มีกำรรับประกันคุณภำพ 4.27 0.68 เห็นด้วยมำก 
4. หน้ำร้ำนงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ มีควำมน่ำเชื่อถือ  4.31 0.69 เห็นด้วยมำก 
5. คุณภำพของ Genie bar มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน 4.23 0.70 เห็นด้วยมำก 
ค่ำเฉลี่ย (Product) 4.16 0.46 เห็นด้วยมำก 
ปัจจัยด้านราคา (Price)    
1. รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ 4.04 0.73 เห็นด้วยมำก 
2. รำคำเหมำะสมกับก ำลังซ้ือ 4.00 0.76 เห็นด้วยมำก 
3. รำคำมีหลำกหลำยระดับ 4.07 0.77 เห็นด้วยมำก 
4. สำมำรถช ำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ 4.29 0.74 เห็นด้วยมำก 
5. ป้ำยรำคำแสดงชันเจน 4.23 0.84 เห็นด้วยมำก 

ค่ำเฉลี่ย (Price) 4.12 0.52 เห็นด้วยมำก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ค่าเฉลี่ย( ̅) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
แปลความหมาย 

1. ที่ตั้งร้ำนค้ำมีควำมสะดวกในกำรเดินทำง 4.04 0.75 เห็นด้วยมำก 
2. จัดเรียงขนำด รุ่นได้ดี สะดวกต่อกำรเลือกซ้ือ 4.11 0.75 เห็นด้วยมำก 
3. สำมำรถหำซ้ือได้ง่ำย สถำนที่จ ำหน่ำยมีมำก 4.14 0.72 เห็นด้วยมำก 
4. มีกำรตกแต่งผลิตภัณฑ์ ณ จุดขำยได้น่ำสนใจ 4.12 0.79 เห็นด้วยมำก 
5. มีช่องทำงกำรเลือกซ้ือสินค้ำที่หลำกหลำย 4.17 2.20 เห็นด้วยมำก 

ค่ำเฉลี่ย (Place) 4.12 0.70 เห็นด้วยมำก 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)    

1. บริกำรก่อนกำรขำย (แนะน ำก่อนซ้ือ) 4.17 0.73 เห็นด้วยมำก 
2. กำรแจกของแถม หรือส่วนลดในช่วงเทศกำลพิเศษ 4.14 0.76 เห็นด้วยมำก 
3. พนักงำนขำยให้กำรตอบรับ และบริกำรที่ประทับใจ 4.33 1.73 เห็นด้วยมำก 
4. มีงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ มีสินค้ำตัวอย่ำงไว้ให้ทดลอง 4.23 0.83 เห็นด้วยมำก 
5. งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ มีกำรจัดวำงสินค้ำไว้อย่ำง
น่ำสนใจ 

4.26 0.84 เห็นด้วยมำก 

ค่ำเฉลี่ย (Place) 4.12 0.70 เห็นด้วยมำก 
 

จำกตำรำงที่ 1  ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดภำพรวม อยู่ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำมำกที่สุด ปัจจัยด้ำนด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำด อยู่ในระดับมำก ( ̅  = 4.23, S.D. = 0.66) 
รองลงมำ คือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ( ̅ =4.16, S.D. = 0.46) ด้ำนรำคำ ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.52) ด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.70) ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ อยู่ระดับมำก หน้ำร้ำนงำนแสดงจดุเด่นสนิค้ำ มีควำมน่ำเช่ือถือ รองลงมำ คือ ผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน
สตรี Genie bar มีกำรรับประกันคุณภำพ  
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ด้ำนรำคำ อยู่ระดับมำก คือ สำมำรถช ำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ รองลงมำคือ ป้ำยรำคำแสดงชันเจน      
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย อยู่ระดับมำก คือ มีช่องทำงกำรเลือกซื้อสินค้ำที่หลำกหลำย รองลงมำคือ 

สำมำรถหำซื้อได้ง่ำย สถำนที่จ ำหน่ำยมีมำก 
ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด อยู่ระดับมำก คือ มีพนักงำนขำยให้กำรตอบรับ และบริกำรที่ประทับใจ 

รองลงมำคือ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำมีกำรจัดวำงสินค้ำไว้อย่ำงน่ำสนใจ และ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำมีสินค้ำ
ตัวอย่ำงไว้ให้ทดลอง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดง

จุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี 

Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำงที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน
สตรี  Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

Coefficients a 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่ำคงที่ (Constant) 
ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Pd) 
ปัจจัยด้ำนรำคำ (Pri) 
ปัจจัยด้ำนช่องกำรจัดจ ำหน่ำย (Plc) 
ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Pro) 

2.297 
.006 
-.304 
.002 
.153 

.353 

.999 

.095 

.067 

.068 

 
.003 
.210 
.002 
.134 

6.502 
.056 
3.200* 
.031 
2.264* 

.000 

.955 

.001 

.975 

.024 
Adjusted    .081     
*ระดับนัยส ำคัญ p < 0.05 

 

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี 
Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สำมำรถแสดงสมกำรถดถอยผลกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้  

 D = 2.297 - 0.304 Pri + 0.153 Pro 
จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทั้ง 2 ด้ำน ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร และตัวแปรอิสระร่วมกัน
พยำกรณ์ตัวแปรตำมได้ร้อยละ 8.10 โดยพิจำรณำจำกค่ำ Adjusted R Square = .081 คือ ปัจจัยด้ำนรำคำ และปัจจัยด้ำน
กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด หมำยควำมว่ำ ปัจจัยด้ำนรำคำ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท ำให้กำรตัดสินใจ      
ซื้อเปลี่ยนแปลง 0.304 ในทิศทำงตรงกันข้ำม และปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 
จะท ำให้กำรตัดสินใจซื้อเปลี่ยนแปลง 0.153 ในทิศทำงเดียวกัน เนื่องจำก สำมำรถช ำระผ่ำนบัตรเครดิตได้    
ป้ำยรำคำแสดงชันเจน รำคำมีหลำกหลำยระดับ รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ รำคำเหมำะสมกับก ำลังซื้อและ
ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด เนื่องจำก พนักงำนขำยให้กำรตอบรับและบริกำรที่ประทับใจงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ     
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มีกำรจัดวำงสินค้ำไว้อย่ำงน่ำสนใจ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำมีสินค้ำตัวอย่ำงไว้ให้ทดลอง บริกำรก่อนกำรขำย 
(แนะน ำก่อนซื้อ) กำรแจกของแถม หรือส่วนลดในช่วงเทศกำลพิเศษ แสดงว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ อย่ำงมีระดับนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ 0.05  

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนได้ดังตำรำงที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie-

bra ผ่ำน ช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Genie- 
bra  ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร  ยอมรับสมมติฐำน 

 

 จำกตำรำงที่ 3  พบว่ำ ผลกำรทดสอบสมมติฐำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie-
bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจดุเด่นสนิค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ยอมรับสมมติฐำนคือ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผล
ต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie - braผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 กำรศึกษำวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี 
Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถอภิปรำยผลตำมสมมติฐำน ได้ดังนี ้
 พฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ      
ในเขตกรุงเทพมหำนคร สอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2556) ได้อธิบำยกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ไว้ว่ำ ผู้บริโภคมีกำรตัดสินใจซื้อตำมใจตนเองและจะซื้อเลยทันทเีมือ่เจอสิง่ที่ตนเองต้องกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องคิด
อย่ำงละเอียดถ่ีถ้วน ผลิตภัณฑ์ช้ันในสตรี Genie bra จึงถูกเลือกตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้บริโภค 
ทั้งให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพสินค้ำจำกกำรทดลองและสัมผัสสินค้ำจริงจำกหน้ำร้ำนงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ       
ที่รู้สึกสวมใส่สบำย ในส่วนของโปรโมช่ันรำคำและของแถม ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับรำคำ เน้นควำมคุ้มค่ำในกำรตัดสินใจ
ซื้อเนื่องจำกผลติภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ประเภทที่เลือกซื้อผ่ำนทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ มำกที่สุด คือ 
Genie antiabac bra all color 1 SET 3 PCS คือ รำคำจะถูกกว่ำและคุ้มค่ำกว่ำซื้อรำยช้ิน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สิทธ์ิ ธีรสรณ์ (2552) ที่กล่ำวว่ำ กำรดึงดูดกำรบริโภคด้วยกำรใช้กำรลดรำคำและของแถมจะท ำให้
ผู้บริโภคเกิดควำมภักดีต่อตรำสินค้ำเพรำะรู้สึกได้สิ่งพิเศษกว่ำตรำสินค้ำอื่น ทั้งนี้ไม้ต้องลดรำคำบ่อยจนเกินไป 
และมองหำกลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริงว่ำควำมต้องกำรของผู้บริโภคในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรีนั้นมีควำมช่ืนชอบ
แบบใด เพื่อสำมำรถตอบสนองตลำดผู้บริโภคและเป้ำหมำยของบริษัท 
 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อชุดช้ันในสตรี Genie bra ผ่ำนช่องทำง งำนแสดง
จุดเด่นสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด      
ด้ำนรำคำ เนื่องจำกซื้อผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra  สำมำรถช ำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ มีป้ำยแสดงรำคำสินค้ำไว้
อย่ำงชัดเจน รำคำมีหลำกหลำยระดับเปน็ทำงเลอืกกับผู้บริโภครำคำเหมำะสมกับคุณภำพ สอดคล้องกับงำนของ 
Indumathi.N and D. Ayub Khan Dawood (2016) พบว่ำ ปัจจัยด้ำนรำคำที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ         
จะพิจำรณำรำคำที่มีเหมำะสมกับคุณภำพสินค้ำ ผู้บริโภคยอมรับรำคำเหมำะสมกับประโยชน์ทำงด้ำนสุขภำพ ของผู้บริโภค 
ซึ่งส่วนประสมกำรตลำดด้ำนรำคำและค่ำใช้จ่ำยที่สัมพันธ์กำรตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 1) มีกำรระบุรำคำสินค้ำไว้ชัดเจน
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และครบถ้วนในกำรจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำ 2) มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำในอัตรำที่เหมำะสม 3) รำคำของสินค้ำ         
ที่จ ำหน่ำยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 4) รำคำของสินค้ำส ำหรับผู้ซื้อแต่ละรำยมีควำมเท่ำเทียมกัน (ณัฏฐณิชำ ขุนศรี 
และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย, 2561) และงำนวิจัยเรื่องสว่นประสมกำรตลำดดำ้นรำคำของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ที่เห็นว่ำ 
ผู้บิโภคนิยมซื้อสินค้ำที่มีรำคำถูก โดยผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับด้ำนรำคำ ดังนั้นร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ส่วนใหญ่   
จึงน ำกลยุทธ์ด้ำนรำคำมำใช้กับผู้บริโภค ซึ่งท ำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีควำมตั้งใจซื้อสินค้ำเฮ้ำส์แบรนด์เพิ่มสูงข้ึน 
(Lamey, Deleersnyder, Steenkamp & Dekimpe, 2012, 7-9) ในขณะเดียวกัน ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด        
ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้เพรำะ พนักงำนขำยให้กำรตอนรับ        
และบริกำรที่ประทับใจ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำมีกำรจัดวำงสินค้ำไว้อย่ำงน่ำสนใจ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำมีสินค้ำ
ตัวอย่ำงไว้ให้ทดลอง พนักงำนมีกำรบริกำรก่อนกำรขำย หรือ(แนะน ำก่อนซื้อ) อีกทั้งมีกำรแจกของแถม หรือส่วนลด
ในช่วงเทศกำลพิเศษ สอดคล้องกับ พิทักษ์ ชูมงคล และ รัชดำวัลย์ มหำจิตรภิรมย์ (2562) ศึกษำปัจจัยที่มีควำมส ำคัญ    
ต่อกำรซื้อ พฤติกรรมกำรซื้อและควำมภักดีที่มีต่อเสื้อช้ันในสตรียี่ห้อ ซำบีน่ำ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรขำยมำกที่สุด กำรให้ค ำแนะน ำและกำรบริกำรลูกค้ำ (ทั้งออนไลน์ 
และออฟไลน์) เป็นปัจจัยด้ำนสื่อสำรกำรตลำดที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจซื้อมำกที่สุด 
และนักกำรตลำดน ำกำรส่งเสริมกำรตลำดมำใช้เพิ่มกำรรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำ ซึ่งกิจกรรมที่น ำมำใช้คือ
กำรลดรำคำของสินค้ำ กำรมีสินค้ำแถมและกำรโฆษณำ ตำมล ำดับ (Lisa, 2013, 48-69) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

 1) พฤติกรรมผู้บริโภคให้ควำมสนใจซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ และสินค้ำในลักษณะ      
เป็นเซ็ทรำคำต่อช้ินไม่เกิน 500 บำท ดังนั้นผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี Genie bra ควรเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน จัดเซ็ทสินค้ำให้ต้องกับควำมต้องกำร รำคำที่เหมำะสมกับคุณภำพ เพื่อให้ลูกค้ำ    
มีรูปแบบสินค้ำให้เลือก และจัดขยำยหน้ำร้ำนงำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ ให้มีมำกข้ันเพื่อรองรับกับลูกค้ำได้ครอบคลุม       
ทั้งกรุงเทพและต่ำงจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและลูกค้ำสำมำรถเลือกชมทดลองสินค้ำจริง 
เมื่อลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจและทรำบถึงขนำดที่เหมำะสมกับรูปร่ำงตนเองก็จะสำมำรถเพิ่มยอดขำยสินค้ำในช่องทำง
ออนไลน์ได้เพิ่มมำกขึ้นด้วย 
 2) ด้ำนรำคำ ปัจจัยทำงด้ำนกำรช ำระค่ำสินค้ำ โดยสำมำรถช ำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ
สูงสุด ดังนั้นผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยควร เพิ่มช่องทำงกำรช ำระเงินให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน เช่น สำมำรถช ำระ
ผ่ำนบัตรเดบิต คิวอำร์โค้ด พร้อมเพย์ ทรูมันนี่ เพื่อให้ลูกค้ำที่ไม่สะดวกช ำระเป็นเงินสดสำมำรถซื้อสินค้ำได้      
และปัจจัยทำงด้ำนรำคำที่เหมำะสมกับก ำลังซื้อส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่ำลูกค้ำให้ควำมส ำคัญกับ 
ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ำกับรำคำที่จ่ำยไป ผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยควรบอกรำยละเอียดสินค้ำให้ครบถ้วน 
เพื่อให้ลูกค้ำได้สินค้ำที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรและรำคำเหมำะสมกับก ำลังซื้อ มีป้ำยรำคำแสดงชันเจน รำคำ
มีหลำกหลำยระดับ รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ   

3) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ปัจจัยทำงด้ำนพนักงำน โดยพนักงำนขำยให้กำรตอบรับ และบริกำร
ที่ประทับใจส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสูงสุด ผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยควรมีกำรอบรมในด้ำนกำรบริกำรให้กับ
พนักงำนขำยเพิ่มข้ึน อบรมเกี่ยวกับรำยละเอียดสนิค้ำให้เปน็ปัจจบุันอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงำนสำมำรถตอบข้อซักถำมลูกค้ำ
ได้เป็นอย่ำงดี และเกิดกำรบริกำรที่ประทับใจ และปัจจัยทำงด้ำนโปรโมช่ันส่งเสริมกำรขำย โดยกำรแจกของแถม         
หรือส่วนลดในช่วงเทศกำลพิเศษส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด ผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยควรเพิ่มโปรโมช่ัน
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ส่งเสริมกำรขำยให้มำกข้ึน เช่น กำรซื้อ 1 แถม 1 กำรให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นตำมปริมำณกำรซื้อ ปริมำณซื้อมำกได้รับ
ส่วนลดมำก หรือจัดเซ็ทรำคำพิเศษในช่วงเทศกำลพิเศษ เช่น เซ็ทพิเศษวันแม่  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) ควรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อ ในส่วนของปัจจัยภำยใน (ปัจจัยทำงด้ำนจิตวิทยำ) 

เช่นกำรจูงใจ กำรรับรู้ ค่ำนิยม ที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อ และควำมต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรซื้อ       
เสื้อช้ันในเพื่อเสริมสรีระทำงด้ำนใด เพื่อทรำบถึงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนมำกข้ึนว่ำ ส่วนใหญ่
แล้วมีควำมต้องกำรที่จะเน้นเนินอก หรือเน้นสวมใส่สบำย รุ่นใดที่กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมนิยมมำกกว่ำกัน 

 2) กำรศึกษำในครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงผ่ำนช่องทำงออฟไลน์ งำนแสดงจุดเด่นสินค้ำ เท่ำนั้น 
ดังนั้นกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไปอำจจะเก็บข้อมูลผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักมำกข้ึน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทุนมนุษย์ การกล้าเผชิญความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของ

องค์การ และ (2) การกล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร     
มีระดับทุนมนุษย์ การกล้าเผชิญความเสี่ยงและผลการด าเนินงานขององค์การมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 
(2) การกล้าเผชิญความเสี่ยงเป็นตัวแปรปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการศึกษาที่แตกต่างกันที่
สามารถสร้างผลการด าเนินงานที่ต้องอาศัยทุนมนุษย์และการกล้าเผชิญความเสี่ยงให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ค าส าคัญ : ทุนมนุษย์; การกล้าเผชิญความเสี่ยง; ผลการด าเนินงานขององค์การ 
 

Abstract 
The objectives of the study were to investigate: (1) level of human capital, risk-taking, 

and firm performance; (2) risk-taking as the interaction variable affected the human capital to the 
performance of the air-conditioner production industries in Bangkok. Samples in the study were 
100 entrepreneurs in the air-conditioner production industries in Bangkok. The research 
instrument in this study was a questionnaire, which was statistically analyzed by using 
percentage, means, standard deviation, and structural equation modeling (SEM) analysis. The 
results of the study  

 

Keywords : human capital; risk-taking; firm performance 
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บทน า 
ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นองค์การ

ภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชนที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในสังคม โดยระบบการค้าที่เปิดกว้างข้ึนได้
กลายเป็นระบบการค้าเสรีที่ท าให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้ภาคธุรกิจต้องพบกับคู่แข่ง
มากมายจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการตามแนวโน้มทางการตลาด (ธัญนันท์ บุญอยู่, 2561) และจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนท าให้ภาค
ธุรกิจต่างตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยการปรับตัว เพื่อให้องค์การธุรกิจอยู่ได้ในสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้พรมแดนและเป็นระบบเครือข่ายทางธุรกิจ (สุนันทา มิ่งเจริญพร, 2556) ซึ่งนับวันการ
แข่งขันเริ่มจะรุนแรงมากข้ึน ผู้ประกอบการต่างต้องสร้างให้ธุรกิจมีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในปี 2561 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของภาคธุรกิจในประเทศไทยที่มีพัฒนาการมากว่า 
50ปี มีแนวโน้มของปริมาณความต้องการที่ลดลง และจากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พบว่า การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65-75 
ของปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีการส่งออกเครื่องปรับอากาศถึงร้อยละ 20.50 ของมูลค่า
ส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้าทั้งหมด จึงท าให้การใช้ช้ินส่วนเครื่องปรับ อากาศที่ผลิตในประเทศมีสัดส่วนสูง
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าช้ินส่วน (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2561)  

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศจ าเป็นจะต้องรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดและผลการด าเนินงานให้อยู่ให้ระดับเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษา วิจัย พบว่า การจะ
ด าเนินธุรกิจที่จะสามารถสร้างผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความช านาญในการปฏิบัติงาน  (Fahy & Smithee, 1999) 
มาบูรณาการจัดการให้เกิดกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน (Teixeira, 2002; Ling, 2013; 
Marimuthu et al., 2009) แต่การที่ผลการด าเนินงานจะดีข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
ผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะกล้าตัดสินใจและกล้าเผชิญกับความเสี่ยงเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนการกระท าที่
ท าหน้าที่ค้นหาโอกาสใหม่ และเป็นผู้จัดหาทรัพยากรที่ต้องการ เพื่อผลักดันให้เกิดการด าเนินงาน
บริหารได้จริง (Jalali et al, 2014) เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่สามารถเพิ่มผล
การด าเนินงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Reed & Srinivasan, 2005) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “อิทธิพลของการ
กล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยจะศึกษาประเด็นที่ว่า เพราะเหตุใด
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุจึงส่งผลกระทบต่อตัวแปรผลลัพธ์น้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือมีปัจจัยใดบ้าง
หรือไม่ท าหน้าที่อยู่ในฐานะเป็นตัวแปรปฏิสัมพันธ์ที่เข้ามาเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับ
ตัวแปรผลลัพธ์ ซึ่งอาจท าให้เส้นทางความสมัพันธ์เพิม่หรอืลดระดับความสัมพันธ์ หรืออาจเปลี่ยนทิศทาง
ความสัมพันธ์จากทิศทางบวกเป็นทิศทางลบได้ (มนตรี พิริยะกุล, 2558) และเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์การบริหารของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศให้มีผลการด าเนินงาน
เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทุนการกล้าเผชิญความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมผลิต

เครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการกล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผล

การด าเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 (H1) ทุนมนุษย์มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 
สมมติฐานที่ 2 (H2) การกลา้เผชิญความเสี่ยงทีอ่ยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนษุย์

สู่ผลการด าเนินงานขององค์การ 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยระดับองค์การ โดยมีอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของการกล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ใน
ฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับ 
อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 144 แห่ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 100 แห่ง มีวิธีการได้มาด้วยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของมนตรี  พิริยะกุล 
(2553) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของการกล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัว

แปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกรอบแนวความคิดในการวิจัยประกอบด้วย (1) ทุนมนุษย์ได้พัฒนาจากแนวคิด
ของ Montazeri, MollaHosseini & Forghani (2013) (2) การกล้าเผชิญความเสี่ยงได้พัฒนามาจาก
แนวคิดของ Lumpkin & Dess (1996) และ (3) ผลการด าเนินงานขององค์การได้พัฒนามาจาก
แนวคิดของ Mohammadi, Sherafati & Ismail (2014) ซึ่งปรากฏกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้
ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่จะมุ่งค้นหา

และพัฒนาข้อมูล มาตรวัด ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ  ที่สามารถวัดลักษณะและพฤติกรรมเป็นตัวเลข         
ได้ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องปรับ อากาศในเขตกรุงเทพมหานครที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น 144 แห่ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 แห่ง โดยใช้การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของมนตรี  พิริยะกุล (2553) ซึ่งได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 

 
ซึ่

การก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเท่ากับ 100 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง     
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนที่ 2-4 เป็นแบบสอบถามในการประเมินทุนมนุษย์ การกล้าเผชิญ       
ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานขององค์การ โดยลักษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยง เพื่อวัดความสอดคล้องภายในของคุณภาพโดยรวมของเครื่องมือ      
ทั้งฉบับด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิแอลฟาจะปรากฏดังตารางที่ 1 

 
 

 

ถ้า จ านวนตัวแปรสมการมาตรวัด ≤ 2 ก าหนดให้ขนาดตัวอย่าง (n) ≥  200 
 จ านวนตัวแปรแฝง      
ถ้า จ านวนตัวแปรสมการมาตรวัด  3 ก าหนดให้ขนาดตัวอย่าง (n) ≤  100 
 จ านวนตัวแปรแฝง      
ในที่น้ี จ านวนตัวแปรสมการมาตรวัด 

= 
19 

= 6.33 
    

 จ านวนตัวแปรแฝง 3     

การกล้าเผชิญ 
ความเส่ียง-RT 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา () 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 100 ฉบับ กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ผลิตเครื่องปรับอากาศในเขตกรงุเทพมหานคร ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลูนั้นผูวิ้จัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และตัวแบบโครงสร้าง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติที่ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (SEM)     
โดยใช้โปรแกรม SmartPLS 2 (Ringle, Wende & Will, 2005) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 81.13) 
มีอายุ 30-40 ปี (ร้อยละ 38.68) มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 49.05) มีสถานภาพสมรส 
(ร้อยละ 66.98) มีระยะเวลาการท างาน 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 33.02) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 50.00) 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับทุนมนุษย์ การกล้าเผชิญความเสี่ยง และผลการด าเนินงานขององค์การ 
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทุนมนุษย์อยู่ในระดับมากที่สุด           
( =3.95, SD=0.57) รองลงมา คือ ปัจจัยผลการด าเนินงานขององค์การ ( =3.93, SD=0.51)     
และสุดท้ายปัจจัยการกล้าเผชิญความเสี่ยง ( =3.89, SD=0.50) 

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างการกล้าเผชิญความเสี่ยงในฐานะตัวแปร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานขององค์การ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่อาจท าให้เส้นทางความสัมพันธ์เพิ่มหรือลดระดับ
ความสัมพันธ์หรืออาจเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์จากทิศทางบวกเป็นทิศทางลบได้ (มนตรี  พิริยะกุล, 2558) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างแบ่ง
ออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ  

ข้ันที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานขององค์การ ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้าง 

x x
x

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา () 
ทุนมนุษย์ (HC) 0.934 
การกล้าเผชิญความเสี่ยง (RT) 0.928 
ผลการด าเนินงานขององค์การ (FP) 0.926 
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จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้างทุนมนุษย์ (HC) ที่มีอิทธิพล      
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การ (FP) พบว่า ทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์การ       
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้น ทางเท่ากับ 0.546 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.20 ที่เป็นเกณฑ์ข้ันสูงตามแนวคิดของ 
Chin (2001) จึงท าให้ผู้วิจัยท าการทดสอบในข้ันที่ 2 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ในฐานะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามต่อไป 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่มีการกล้าเผชิญความเสี่ยง
ที่อยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการด าเนินงานขององค์การดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรก ากับ 
 

จากภาพที่ 3 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้างที่มีการกล้าเผชิญความเสี่ยง 
(RT) ที่อยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ (HC) สู่ผลการด าเนินงาน ขององค์การ (FP) 
พบว่า เมื่ออิทธิพลของการกล้าเผชิญความเสี่ยงเข้ามาในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผลการ
ด าเนินงานขององค์การนั้น ท าให้เส้นทางความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิความถดถอยของทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์การ มีค่าเท่ากับ 0.790 ซึ่งผลการทดสอบตามเกณฑ์การตัดสินใจ     
พบว่า ความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การมีค่าในระดับที่เพิ่มข้ึน
จากการทดสอบในข้ันที่ 1 

จึงท าให้ผู้วิจัยสรุปผลการทดสอบได้ว่า อิทธิพลของการกล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัวแปร
ปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการเข้ามาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และผลการด าเนินงานขององค์การ 
โดยมีค่าอิทธิพลของการกล้าเผชิญความเสี่ยงที่เข้ามาเป็นตัวแปรปฏิสัมพันธ์เท่ากับ 0.873 และท าให้          
ค่าเส้นทางความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิความถดถอยระหว่างทุนมนุษย์กับผลการด าเนินงานขององค์การ      
ที่เดิมมีค่าเท่ากับ 0.546 เพิ่มข้ึนเป็นเท่ากับ 0.790 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอิทธิพลตัวแปรที่อยู่ในฐานะ
ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ที่จะต้องเข้ามาเช่ือมความสัมพันธ์และท าให้เส้นทางความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอยมีค่าเพิ่มข้ึน  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างปัจจัยที่มอีิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การได้ดังนี้
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 
สัมประสิทธิ์เส้นทาง  

(Coef.) 
ค่า t-test ผลลัพธ์ 

H1 ทุนมนุษย์มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การ 0.790*** 3.372  สนับสนุน 

H2 การกล้าเผชิญความเสี่ยงที่อยู่ในฐานะตัว
แปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์สู่ผล
การด าเนินงานขององค์การ 0.873*** 4.848  สนับสนุน 

หมายเหตุ: -  (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 
1.96) (*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58) 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า (1) ทุนมนุษย์มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ มีค่า
สัมประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.790 และมีค่า t-test เท่ากับ 3.372 ณ ระดับนัย ส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ (2) 
การกล้าเผชิญความเสีย่งทีอ่ยู่ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทุนมนุษย์สูผ่ลการด าเนินงานขององค์การ มีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.873 และมีค่า t-test เท่ากับ 4.848 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัจจัยทุนมนุษย์ จากผลการวิจัยพบว่า ทุนมนุษย์มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากองค์การมีการวางแผนทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แก่องค์การ และท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ เพราะทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ทางความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล 
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและจัดการได้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะรักษาความรู้และน าความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การได้ (Teixeira, 2002; Ling, 2013) 

2. ปัจจัยการกล้าเผชิญความเสี่ยง จากผลการวิจัยพบว่า การกล้าเผชิญความเสี่ยงเป็นตัวแปร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และผลการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งเป็นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะของความกล้าเสี่ยงทีเ่ปน็ปัจจยัสนับสนุนให้เกิดการสร้างทุนมนุษยจ์งึท าใหคุ้ณลักษณะของ
ความกล้าเสี่ยงของผู้ประกอบการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ท าให้เกิดทุนมนุษย์ที่สัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของ
องค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่กล้าเผชิญกับความเสี่ยงสามารถเข้ามาบริหารจัดการภายใต้
สภาพแวดล้อมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์การนั้น ๆ ได้ และเพื่อท าให้ผลการ
ด าเนินงานขององค์การมีทิศทางที่ดีข้ึนกว่าเดิมที่เป็นอยู่ (Jalali et al., 2014; Reed & Srinivasan, 2005)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของทุนมนุษย์ เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
แฝงของทุนมนุษย์ พบว่า ผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์การน าทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

2) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของการกล้าเผชิญความเสี่ยง เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย             
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของการกลา้เผชิญความเสีย่ง พบว่า ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นในการแสวงหาแนวทางที่สามารถ

121



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) I Vol.6 No.2 (May-August 2020):ISSN 2465-3578 
 

น ามาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน กล้าตัดสินในเรื่องต่าง ๆ  ได้ และสามารถยอมรับการตัดสินใจในการ
ท างานได้อย่างมั่นใจ แม้ว่าผู้ประกอบการจะเคยตัดสินใจผิดพลาดมาแล้วก็ตาม 

3) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของผลการด าเนินงานขององค์การ เมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของผลการด าเนินงานขององค์การ พบว่า ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นให้มีการ
ปรับปรุงการผลิตที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเรื่องของการผลิตสินค้าให้เกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ 
 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1) ควรน าไปศึกษากับอุตสาหกรรมอื่นทีม่ีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาด
ใหญ่กว่า เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์และการพัฒนาผลการด าเนินงานขององค์การในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

2) ควรน าทฤษฎีที่สร้างจากข้อมูลและน าความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมอื่น 
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บทคัดย่อ  
บทความนี เป็นการศึกษาในเรื่องปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการบังคับใช้สิทธิทางอาญา โดยศึกษาเฉพาะ

กรณี การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า และความผิดทางอาญาจากการละเมิดสิทธิดังกล่าวเท่านั น ไม่รวมถึงสิทธิหรือการบังคับ       
สิทธิทางแพ่ง โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ รวมไปถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า      
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายคุ้มครองและความผิดทางอาญาจากการละเมิด
เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป จากการศึกษาพบว่า การบังคับใช้โทษทางอาญาจากการการปลอมหรือเลียน
เครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 
ซ่ึงกฎหมายทั งสองฉบับให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและก้าหนดโทษทางอาญาจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้แตกต่างกัน         
อีกทั งยังได้ก้าหนดให้สภาพความรับผิดทางอาญาจากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นความผิดอาญาที่คู่กรณีไม่อาจยอมความ
กันได้หรือเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ซ่ึงท้าให้เกิดปัญหาการใช้กฎหมายอาญาเฟ้อ ท้าให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม 
และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน และประเทศฟินแลนด์ 
พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก้าหนดสภาพความรับผิดทางอาญาจากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าคู่กรณีไ ม่อาจ     
ยอมความกันได้หรือเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ส่วนในประเทศเยอรมันและประเทศฟินแลนด์ ก้าหนดให้การด้าเนินคดีอาญา
จากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจเสียก่อน หมายความว่าการบังคับ       
ใช้สิทธิทางอาญาในการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของผู้เสียหายในการตัดสินใจที่จะบังคับใช้สิทธิ
ทางอาญาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ดังนั นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า     
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ประเทศไทยแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษทางอาญาจากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าให้คู่กรณี
สามารถยอมความกันได้  หรือเป็นความผิดอาญาส่วนตัว เช่นเดียวกับประเทศเยอรมันและประเทศฟินแลนด์ เพื่อลดปัญหากฎหมายอาญา
เฟ้อซ่ึงกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง 
 

ค าส าคัญ : เครื่องหมายการค้า; ความผิดอาญาแผ่นดิน; ความผิดอาญาส่วนตัว 
 

Abstract  
This thesis aims to study problems concerning the protection of trademarks and the criminal 

enforcement of trademark infringements in the case of counterfeiting and imitation; however, it will not cover 
the area of civil rights and liabilities. The thesis will examine related International Agreements, foreign laws 
and Thai laws through a comparative study in order to suggest an appropriate solution to the Thai protection 
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of trademarks and the criminal enforcement of trademark infringements. The study finds that the criminal 
liabilities concerning trademark infringements in Thailand are governed by both the Penal Code and the 
Trademarks Act B.E. 2534 (1991). However, the two laws stipulate trademark protections and criminal 
punishments from trademark infringement differently. Moreover, the offence of trademark infringements is 
classified as a public offence that is non-compoundable, which is not in accordance with the spirit of the law 
intending to protect owners of infringed marks and able to cause Over Criminalization that can affect the 
justice system. 

From the comparative study, it is found that the US classifies trademark infringement as a public 
offence which is non-compoundable. Whereas, Germany and Finland require that the criminal prosecution of 
trademark infringement be initiated by a complaint made by trademark owners to the authorized officer, 
meaning that the criminal enforcement of trademark infringement depends on the intention of the injured 
person. Hence, this thesis proposes amendments to the existing Thai provisions concerning the criminal 
enforcement of trademark infringement that the parties can settle the dispute the same way as Germany or 
Finland in order to control the Over Criminalization phenomenon and to be in accordance with the true spirit 
of the trademark protection laws in protecting the mark owner. 
 

Keywords : trademarks; the public offences; the compoundable offences 
 

บทน า  
ในปัจจุบันเครื่องหมายการค้ามีบทบาทส้าคัญเป็นอย่างมาก โดยที่สินค้าและบริการทุกชนิดมักจะใช้

เครื่องหมาย สี สัญลักษณ์ รูปแบบต่าง ๆ ที่ท้าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ้าได้ง่าย ผู้บริโภคจึงมักเลือกซื อสินค้าและ
บริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจะเช่ือถือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่นิยม     
หรือรู้จักอย่างแพร่หลาย (จุมพล ภิญโญสินวัตน์, 2545) ด้วยเหตุนี เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8(5)) บุคคลผู้ไม่สุจริตจึงอาจใช้ช่องทางการ
ปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ จึงต้องมีการคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าจากผู้กระท้าการอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า (ปาณิศา บุญวิวัฒน์, 2557) ประเทศไทยมีวิวัฒนาการ       
ของกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้า ซึ่งมีการประกาศใช้ครั งแรกภายใต้กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย      
และยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 ซึ่งได้ถูกยกเลิกในภายหลัง ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 โดยได้รับการแก้ไขปรับปรุงทั งหมดสองครั งคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สมาคมทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งประเทศไทย) หากแตใ่นการปรับปรุงทั งสองครั งนั น ไม่ได้มีการปรับปรุงในเรื่องความคุ้มครองให้เหมาะสม   
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าแต่อย่างใดกล่าวคือ ในการคุ้มครองสิทธิ
ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าในพระราชบัญญัติฉบับนี นั น ยังคงมุ่งเน้นไปยังในบังคับใช้โทษทางอาญา        
โดยบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งแท้จริงแล้วการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ผู้เสียหายที่แท้จริง      
ก็คือผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งการละเมิดดังกล่าวดูจะเป็นเรื่องของเอกชนมากกว่าที่จะเป็นความผิดต่อรัฐ 

นอกจากนี ยังปรากฏบทบัญญัติที่ก้าหนดความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าในประมวลกฎหมายอาญา 
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 272 ที่ก้าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเอาช่ือ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ 
ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือท้าให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา 
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จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นท้านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั น 
เป็นความผิดที่ยอมความได้ จึงมีประเด็นที่ควรทา้การศึกษาว่าเหตุใดความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ในลักษณะอื่น ๆ  จึงเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยิ่งไปกว่านั น การบัญญัติโทษทางอาญาเช่นนี  ท้าให้คดีละเมิดเครื่องหมาย
ทางการค้าทุกคดีจ้าต้องขึ นสู่ศาล หรือแม้จะถอนฟ้องออกไปเสยีจากศาลก็มิอาจท้าได้หากเปน็คดีที่พนักงานอัยการ
เป็นผู้ฟ้องร้องคดี แม้ผู้เสียหายและผู้กระท้าความผิดได้มีการเจรจาเพื่อเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายกันได้ก็ตามที 
ก็เป็นเพียงแนวทางที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการก้าหนดโทษเท่านั น นอกจากประเด็นปัญหาข้างต้นแล้ว การบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนั น มีประเด็นที่ควรท้าการศึกษาว่า
เป็นการบัญญัติโทษทางอาญาให้สูงเกินกว่าส่วนจนท้าให้เกิดสภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อ (Over criminalization) หรือไม่ 
เพราะหากก้าหนดบทลงโทษตามกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือได้สัดส่วนกับความเป็นอาชญากรรมของการกระท้านั นๆ        
จะน้ามาซึ่งผลกระทบหลายประการ ทั งปัญหาคดีล้นศาล ปัญหาต่อกระบวนการยุติธรรม ปัญหาต่อรัฐและสังคม เป็นต้น 

อีกทั งยังมีประเด็นปัญหาว่าการบัญญัติให้การปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าและได้มีการใช้
เครื่องหมายการค้านั นเป็นความผิดทางอาญา  มีปรากฏทั งในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า อันท้าให้เกิดความลักลั่นในการบังคับใช้กฎหมาย อันปรากฏอยู่ในแนวค้าพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งยังมี
ปัญหาอยู่ว่ากรณีที่มีการฟ้องร้องในฐานความผิดนี ศาลจะตีความอย่างไร โดยแนวที่ 1 วินิจฉัยว่าการกระท้าความผิด       
ในการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั นเมื่อเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า อันเป็นบทเฉพาะแล้ว 
ย่อมไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอันเป็นบททั่วไปอีก ตามนัยแห่งค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
13584/2558 และแนวที่ 2 วินิจฉัยว่าการกระท้าความผิดในการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั นเมื่อเป็นความผิด     
ทั งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและประมวลกฎหมายอาญาเป็นการกระท้าความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้ลงโทษทุกกรรมไป ตามนัยแห่งค้าพิพากษาฎีกาที่ 13585/2558  ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ นนั น สามารถศึกษา
ค้นคว้าแนวทางที่ปฏิบัติกันอยู่ในต่างประเทศ เพื่อน้ามาปรับใช้แก้ปัญหาของประเทศไทย โดยศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ    
การกระท้าอันเป็นการละเมดิเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศเยอรมันและประเทศฟินแลนด์ 
เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติความผดิทางอาญาของการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการกระท้าอันเป็นการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาแนวคิดพื นฐานและทฤษฎีในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และความผิดทางอาญาจากการละเมิด

เครื่องหมายการค้า รวมไปถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาคุ้มครองและความผิดทางอาญาจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมันและประเทศฟินแลนด์  
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมในการลงโทษทางอาญาจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
 4. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายคุ้มครองและความผิดทางอาญาจากการละเมิด

เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยต่อไป 
   

วิธีด าเนินการวิจัย  
การด้าเนินการวิจัยในครั งนี  ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร 

(Documentary Research) โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย ประกาศ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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หนังสือค้าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา เอกสารงานวิจัย ค้าพิพากษาฎีกา 
โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
รวมทั งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทั งภายในและระหว่างประเทศ 
และฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน้ามาท้าการวิเคราะห์ปัญหา เปรียบเทียบ เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
รวมทั งแนวทางการแก้ไขเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการบังคับใช้สิทธิทางอาญาในประเทศไทย 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดทางอาญาในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน และประเทศฟินแลนด์ ดังนี  
 การบัญญัติโทษจ าคุกและโทษปรับ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติความรับผิดทางอาญาในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไว้ใน
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 2320 ซึ่งบัญญัติ ให้การละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ
ผู้กระท้าความผิดต้องรับโทษทางอาญา โดยการกระท้าความผิดครั งแรก ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 
2,000,000 เหรียญสหรัฐ ทั งจ้าทั งปรับ และส้าหรับการกระท้าความผิดครั งที่สองหรือครั งต่อมา ระวางโทษจ้าคุกสูงสุด    
ไม่เกิน 20 ปีและปรับจ้านวนเงินสูงสุดถึง 5,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือทั งจ้าทั งปรับ 

ประเทศเยอรมันได้บัญญัติความรับผิดอาญาในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไว้ในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าเยอรมัน  มาตรา 143 โดยผู้กระท้าความผิดในการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้า    
หรือเครื่องหมายบริการของผู้อื่น ใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันหรืออาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภค        
ใช้เครื่องหมายโดยเจตนาเพื่อทา้ให้เสื่อมเสียลกัษณะบง่เฉพาะหรือช่ือเสยีงของเครือ่งหมายการค้านั น ติดฉลากผิดกฎหมาย 
หรือเสนอขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย การน้าสินค้านั นออกสู่ตลาด การเก็บในคลังสินค้า การน้าเข้าหรือส่งออกสินค้า 
หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอันละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ผู้กระท้าความผิด มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือโทษปรับ หากการกระท้านั นเป็นไปเพื่อการค้าผู้กระท้าความผิด มีโทษจ้าคุกตั งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปีหรือโทษปรับ 
และอาจมีการยึดสินค้าที่มีการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 

ประเทศฟินแลนด์ได้ก้าหนดความรับผิดอาญาในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไว้ในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าฟินแลนด์  โดยผู้กระท้าความผิดฐานละเมดิเครื่องหมายการค้าของผู้อืน่มีโทษปรบัหรือจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 39 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญาฟินแลนด์ 
บทที่ 49 มาตรา 2 

ส้าหรับประเทศไทยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการใช้โทษทางอาญา บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 272 ถึงมาตรา 275 และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ถึงมาตรา 110 ดังนี  

1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) นั น เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองช่ือ รูป รอยประดิษฐ์ 
หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่น โดยช่ือในการประกอบการค้า เครื่องหมาย ข้อความใด ๆ หมายถึง 
ถ้อยค้าที่ใช้หมายถึงสินค้าหรือบริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นของผู้อื่นแต่ไม่จ้าต้องจดทะเบียนก็ได้รับ      
ความคุ้มครองตามมาตรานี  อย่างไรก็ตามในวรรคท้ายของมาตรา 272 มีว่า ความผิดมาตรานี เป็นความผิดอันยอมความได ้
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มาตรา 273 บัญญัติให้การปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะจดทะเบียน
ภายในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยเป็นความผิด โดย มาตรา 273 นี ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
ในประเทศไทย อีกทั งยังให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างชาติที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอีกด้วย 
แม้ว่าเครื่องหมายต่างชาตินั นจะไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทยก็ตาม หากผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้อง
รับโทษตามมาตรานี  เหตุผลเนื่องจากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีระหว่างประเทศในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
รวมถึงเครื่องหมายการค้า จึงต้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของต่างชาติที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรไทย
เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ (อนุสัญญากรุงปารีส) 

มาตรา 274 บัญญัติให้การเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะจด
ทะเบียนภายในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทย เป็นความผิด โดยมีองค์ประกอบความผิดเพิ่มเติมว่าการเลียน
เครื่องหมายการค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่
จดทะเบียนในประเทศไทย และเครื่องหมายการค้าต่างชาติที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 273 

มาตรา 275 บัญญัติให้ผู้น้าเข้า จ้าหน่าย เสนอจ้าหน่ายสินค้าที่มีช่ือ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ      
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 272 (1) สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรอืเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 273 และมาตรา 274 จะต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั น ๆ 

2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 บัญญัติให้ผู้ที่ปลอมเครื่องหมายการค้า
ของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ต้องระวางโทษ... 

มาตรา 109 บัญญัติให้ผู้เลียนเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน
หลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั น ต้องระวางโทษ... 

มาตรา 109/1 บัญญัติให้ผู้ที่น้าหีบห่อที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย     
มาใช้ส้าหรับสินค้าของตัวเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั น 
ผู้กระท้าต้องระวางโทษ... 

ส่วนในมาตรา 110 นั นเป็นการบัญญัติให้การน้าเข้า จ้าหน่าย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายสินค้า      
ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 ผู้กระท้าต้องระวาง
โทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั น ๆ 

โดยในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้
จดทะเบียนในประเทศไทย และไม่ได้มีบทบัญญัติใหค้วามผิดในการละเมิดเครือ่งหมายการค้าของผูอ้ื่นเปน็ความผิด
อันยอมความได้ จึงเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อรัฐ 

สภาพความรับผิด  
ประเทศสหรัฐอเมริกา การด้าเนินคดีอาญาในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั น พนักงานอัยการโจทก์    

มีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระท้าความผิดว่า ผู้นั นกระท้าความผิดอาญาไปโดยรู้ส้านึกว่าก้าลังใช้เครื่องหมาย
ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการนั น ตาม มาตรา 2320 (a) โดยในบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ระบุว่า
ความผิดอาญาฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าคู่กรณีสามารถยอมความกันได้ 

ประเทศเยอรมัน การด้าเนินคดีอาญาในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั น พนักงานอัยการโจทก์มีภาระ
ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระท้าความผิดว่า ผู้นั นกระท้าความผิดอาญาไปโดยรู้ส้านึกว่าก้าลังใช้เครื่องหมาย     
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ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการนั น ตาม มาตรา 2320(a) โดยในบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ระบุว่า
ความผิดอาญาฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าคู่กรณีสามารถยอมความกันได้ เมื่อเกิดการกระท้าอันถือเป็นการปลอม    
และเลียนเครื่องหมายการค้า การกระท้าความผิดดังกล่าวจะถูกด้าเนินคดีอาญาเฉพาะเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า     
หรือผู้ทรงสิทธ์ิได้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยชอบต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจเพื่อด้าเนินคดีอาญา เว้นแต่พนักงานอัยการ
มีความเห็นว่าการกระท้าความผิดนั น เรื่องนั นกระทบต่อประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด้าเนินคดี
ความผิดอาญา เพราะการกระท้ามีความร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสังคม พนักงานอัยการสามารถแทรกแซงสิทธิของผู้เสียหาย    
โดยการด้าเนินคดีได้เท่าที่จ้าเป็นและสมควร ตามมาตรา 143 (4)  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเยอรมัน 
อนึ่ง การร้องทุกข์ทางอาญาต้องยื่นต่อพนักงานอัยการในศาลที่มูลคดีเกิดหรือศาลที่ผู้กระท้าผิดมีภูมิล้าเนาอยู่  

ประเทศฟินแลนด์ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 39 วรรค 2 ก้าหนดให้การด้าเนินคดีอาญา
ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าผู้เสียหายจะต้องด้าเนินการร้องทุกข์เสียก่อนเมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
อัยการถึงจะฟ้องด้าเนินคดีได้ พนักงานอัยการไม่สามารถเริ่มต้นคดีเองได้ หากไม่ได้มีการร้องทุกข์โดยชอบ ดังนั น           
เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า ต้องด้าเนินการยื่นค้าร้องขอให้มีการสอบสวนทางอาญา 
หรือร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานต้ารวจหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรเสียก่อน หลังจากนั นเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจจะเริ่ มท้า
การตรวจสอบเบื องต้น เมื่อการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ นแล้ว ส้านวนจะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการมีค้าสั่ง
ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด โดยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง การกระท้าความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าของประเทศ
ฟินแลนด์ ที่ผู้เสียหายจักด้าเนินการร้องทุกข์เพื่อด้าเนินคดีกับผู้กระท้าหรือไม่ก็ได้ 

ส้าหรับประเทศไทย ในประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะ มาตรา 272 (1) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครอง
ช่ือ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ  ในการประกอบการค้าของผู้อื่น โดยช่ือในการประกอบการค้า ได้แก่ ช่ือห้างร้าน    
ช่ือสินค้า เป็นต้น รูป ได้แก่ ภาพคนสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด รอยประดิษฐ์ ได้แก่ ลวดลาย เครื่องหมาย ข้อความใด ๆ 
หมายถึง ถ้อยค้าที่ใช้หมายถึงสินค้าหรือบริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นของผู้อื่น แต่ไม่จ้าต้องจดทะเบียนก็ ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรานี  ผู้กระท้าต้องระวางโทษ...  โดยในวรรคท้ายของมาตรา 272 มีว่า ความผิดมาตรานี เป็น
ความผิดอันยอมความได้ จึงหมายความว่าเมื่อมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศไทยเกิดขึ น คู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้ ส่วนในมาตราอื่นๆ คือ มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้     
จดทะเบยีนในประเทศไทย หรือเครื่องหมายการค้าซึง่ได้จดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ มิได้ระบุให้เปน็ความผดิอันยอมความได้ 
จึงจักต้องเป็นไปตามกฎหมายที่คู่กรณีไม่สามารถยอมความกันได้ และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534      
จะคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย และไม่ได้มีบทบัญญัติให้ความผิดในการละเมิด
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเป็นความผิดอันยอมความได้ จึงเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อรัฐ 

ซึ่งสรุปได้ว่าในการกระท้าความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ประเทศไทยได้ใช้แนวทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของการก้าหนดอัตราโทษ โดยบัญญัติให้ผู้กระท้าความผิดต้องระวางโทษจ้าคุก
หรือโทษปรับ หรือทั งจ้าและปรับ ซึ่งได้ก้าหนดอัตราโทษจ้าคุกขั นต่้าและขั นสูงเอาไว้ รวมไปถึงบัญญัติอัตราค่าปรับขั นต่้า
และขั นสูงไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ต่างจากประเทศเยอรมันและประเทศฟินแลนด์ที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจว่า    
จะจ้าคุกหรือโทษปรับ ซึ่งไม่ได้ก้าหนดอัตราค่าปรับขั นต้่าและขั นสูงเอาไว้โดยให้เป็นดุลพินิจของศาล  
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ปัญหาการก าหนดความรับผิดอาญาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย  
การก้าหนดให้การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเป็นความผิดอาญาของประเทศไทยนั น 

วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสทิธิของเจา้ของเครื่องหมายการค้า และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของอารยประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้า
เป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกเพื่อประโยชน์ในการค้าขายระหว่างประเทศ และด้วยความตกลงทริปส์ (TRIPS) 
เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่บัญญัติให้มีการด้าเนินคดีอาญา ในข้อ 61 ว่า 

“ข้อ 61 ประเทศภาคีต้องจัดให้มีกระบวนการด้าเนินคดีอาญาและมีก้าหนดโทษอาญาอย่างน้อยส้าหรับ        
การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธ์ิที่เป็นการกระท้าอย่างจงใจและโดยมีขนาดของการกระท้าผิด     
เพื่อการพาณิชย์ บทก้าหนดโทษต้องรวมถึงโทษจ้าคุกและ/หรือโทษปรับที่เพียงพอในการยับยั งการกระท้าผิด       
โดยโทษอาญาต้องสอดคล้องกับระดับของการกระท้าผิดที่มีความรุนแรงลักษณะใกล้เคียงกัน ในกรณีที่เหมาะสม 
การเยยีวยาที่มีต้องรวมถึงการยึด ริบ หรือท้าลายสิ่งของที่ละเมิด และรวมถึงสิ่งของหรือส่วนประกอบที่เป็นสิ่งส้าคัญที่ต้อง   
ใช้ในการกระท้าความผิดนั น ประเทศภาคีอาจจะจัดให้มีกระบวนการด้าเนินคดีอาญาและมีก้าหนดโทษอาญาส้าหรับ     
การละเมิดสิทธิในทรพัย์สินทางปญัญาอย่างอื่นอีกที่เปน็การกระทา้ผิดอย่างจงใจและโดยมีขนาดของการกระท้าผิด
เพื่อการพาณิชย์” 

การน้าบทบัญญัติการด้าเนินคดีอาญาส่วนของการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ      
มาบรรจุไว้ในข้อ 61 ของความตกลงทริปส์ เป็นประเด็นที่ถูกอภิปรายกันอย่างมากในระหว่างการร่างความตกลงทริปส์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยผู้ร่วมเจรจาส่วนหนึ่งประสงค์ให้ยึดตามค้าปรารภของความ           
ตกลงทริปส์ที่ก้าหนดให้ประเทศภาคีร่วมกัน ตระหนักว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เป็นสิทธิในทาง
เอกชน จึงเห็นว่าความตกลงทริปส์ไม่ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษอาญาไว้  แต่ควรปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของ
ประเทศภาคี ซึ่งส่วนใหญ่มีโทษทางอาญาบัญญัติไว้อยู่บ้างแล้ว แต่ผู้ร่วมเจรจาบางส่วนเห็นด้วยว่าควรจะมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับโทษอาญาไว้ด้วย แต่ต้องจ้ากัดความรับผิดทางอาญาไว้เฉพาะกรณีที่ขนาดของการกระท้าผิดเป็นไปเพื่อการ
พาณิชย์และมีผลกระทบกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในขณะที่ผู้ร่วมเจรจาบางส่วนประสงค์ให้มีก้าหนด
โทษอาญาส้าหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท  

จึงเห็นได้ว่าในการประชุมเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ ยังมีความเห็นว่าสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าควรเป็นสิทธิในทางเอกชน แม้ในท้ายที่สุดแล้วจะได้บทสรุปโดยมีข้อตกลงให้ประเทศ
สมาชิกจัดให้มีการด้าเนินคดีอาญาและก้าหนดโทษอาญา อย่างน้อยในการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า ซึ่งบทก้าหนดโทษ
ต้องรวมถึงโทษจ้าคุกและ/หรือโทษปรับที่เพียงพอในการยับยั งการกระท้าผิด โดยโทษอาญาจะต้องสอดคล้องกับ
ระดับของการกระท้าผิดที่มีความรุนแรงลักษณะใกล้เคียงกันในกรณีที่เหมาะสม ซึ่งจะได้ท้าการวิเคราะห์ต่อไปว่า
โทษทางอาญาในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเหมาะสมหรือไม่เพียงใด   

เมื่อพิจารณากฎหมายไทยซึ่งบัญญัติให้ลงโทษจ้าคุกและโทษปรับในการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
เป็นไปเพื่อข่มขู่ยับยั งนั นมีความเหมาะสมกับการกระท้าการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ ในทางวิชาการ   
มีหลายความเห็นที่มองว่าการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ยังมิได้มีกฎหมายบัญญัติถึง
ความหมายหรือค้าจ้ากัดความของการกระท้าความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด โดยอาชญากรรม       
ทางเศรษฐกิจนั น ควรจะเป็นการกระท้าความผิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ ท้าลายความน่าเช่ือถือ 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ควรบัญญัติให้เป็นความผิดอาญา 
โดยเฉพาะความผิดอาญาต่อแผ่นดินนั น ควรเป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง 
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เช่น การหลีกเลี่ยงภาษี การปลอมแปลงเงินตรา การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ เป็นต้น  ส้าหรับการปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้านั น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายและกระทบสิทธิต่อเอกชนด้วยกันเป็นหลัก        
รัฐควรเข้าไปด้าเนินการด้าเนินคดีต่อเมื่อผู้เสียหายร้องขอเท่านั น เช่นเดียวกับคดีความผิดอาญาอันเกิดจากการใช้เช็ค 

ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษและความซ  าซ้อนของกฎหมาย 
การที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันถือได้ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะ  

ในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ดีในมาตรา 3 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติดังกลา่ว บัญญัติให้ยกเลิกเฉพาะ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 เท่านั น       
ไม่ได้บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าในประมวลกฎหมายอาญา     
มาตรา 272 ถึง มาตรา 275 ที่มีอยู่เดิม บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่ได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 

โดยบทบัญญัติในมาตรา 272 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติถึงกรณีที่ผู้ใดเอาช่ือ รูป รอย
ประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือท้าให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ 
แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นท้านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น     
ซึ่งไม่มีข้อความว่าสิ่งเหล่านั นจักต้องจดทะเบียน ดังนั น รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ  ในการประกอบการค้านั น      
แม้ไม่จดทะเบียนก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตรานี   

บทบัญญัติมาตรา 273 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีว่า “ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น     
ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ...” ซึ่งมีข้อความที่คล้ายกับ 
มาตรา 108 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีว่า “บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ้าคุก
...” โดยในส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
ไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทย หรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศก็ตาม ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า         
พ.ศ. 2534 มาตรา 108 คุ้มครองเฉพาะเครือ่งหมายการค้าและเครื่องหมายอื่น ๆ  ที่ได้จดทะเบียนแลว้ในประเทศไทยเทา่นั น 

บทบัญญัติมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีว่า “ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น      
ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั น ต้องระวางโทษ...” ซึ่งมีข้อความคล้ายกับ มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า มีว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั น ตองระวางโทษ...” โดยในส่วนที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทย     
หรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศก็ตาม ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 109 คุ้มครองเฉพาะ
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยเท่านั น 

เช่นเดียวกับ มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญญัติ ให้ผู้น้าเข้าในราชอาณาจักร จ้าหน่าย
หรือเสนอจ้าหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีช่ือ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272 (1)       
หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามความในมาตรา 273     
หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั น ๆ ส่วนในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 110 
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(1) บัญญัติให้ผู้ที่น้าเข้าในราชอาณาจักรจ้าหน่ายเสนอจ้าหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม 
เครื่องหมายอื่น ๆ ตามมาตรา 108 หรือเลียนเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตามมาตรา 109 ต้อง
ระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั น ๆ  มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ทั งที่ยังไม่จดทะเบียนและที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยรวมถึงจดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ แต่มาตรา  110 
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั นคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอื่น ๆ   
ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย 

บทบัญญัติมาตรา 273 ถึงมาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ถึงมาตรา 110 ในส่วนของบทบัญญัติในความผิดปลอมหรือเลียน
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย และน้าเข้า จ้าหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยนั นมีการซ ้าซ้อนของกฎหมาย ในกรณีมีคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องให้ลงโทษ
ทางอาญากับผู้ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น  ดังเช่น ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่  3249/2545             
ซึ่งมีว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 บัญญัติถึงการกระท้าความผิดที่ เป็นการปลอม
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว จึงมีผลเท่ากับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 
เฉพาะที่ บัญญัติ ถึงการกระท้าต่อเครื่องหมายการค้าที่ ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรไม่น้ามาใช้อีก                      
โดยใช้พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 แทน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 3 วรรคท้าย 
 

สรุปผลการวิจัย 
การกระท้าการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้กระท้าจะมีความผิด      

ตามมาตรา 272 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การกระท้าการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน       
ในประเทศไทยแต่จดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ ผู้กระท้าจะมีความผิดตามมาตรา 273 หรือ มาตรา 274 แล้วแต่กรณี     
ส่วนการกระท้าการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ผู้กระท้าจะมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 หรือมาตรา 109 แล้วแต่กรณี แต่จะไม่มีความผิด
ตามมาตรา 271 (1) อีก และไม่น้ามาตรา 273 และมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้เพราะตามมาตรา 3      
แห่งราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ว่า หากมีกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้ใช้บทบัญญตัิในพระราชบญัญัติแทน ส่งผลให้การกระท้าโดยน้าเข้า น้าเสนอ และจ้าหน่ายสินค้าอันมีเครื่องหมาย
การค้าปลอมหรอืเลียนเครือ่งหมายการค้าของผูอ้ื่นที่จดทะเบยีนแล้วในประเทศไทย ผู้กระท้าจะมีความผิดตามมาตรา 110 
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพราะจะไม่น้ามาตรา 275 มาใช้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกวิทย์ สารการ (2550) ได้ศึกษาปัญหากฎหมาย        
ในการน้ามาตรการทางอาญามาใช้บังคับกับผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมาย กล่าวถึงว่าแม้ว่าเครื่องหมายการค้า     
ที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ น ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมาย             
หลายประเด็นด้วยกนัสืบเนื่องมาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่
ในประเทศไทยมีหลายฉบับด้วยกันและมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมาย จึงก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการน้ามาตรการทางอาญามาใช้บังคับกับความผิดเกี่ยวกับเครือ่งหมายการค้า ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปปัญหา
ที่พบได้ ดังนี  1. ปัญหาความซ ้าซ้อนของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 กับประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า         
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการปรับบทลงโทษทางอาญา เกี่ยวกับความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทั งใน
และนอกราชอาณาจักร 3. ปัญหาจากค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งให้เหตุผลในค้าพิพากษาแตกต่างกับเหตุผลของ   
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4. ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอันเนื่องมาจาก
การน้ามาตรการทางอาญามาบังใช้ในความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะเพื่อขจัดความซ ้าซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมายและเพื่อให้การบังคับใช้ของกฎหมายมีความชัดเจน
และมีประโยชน์ ดังนี  1. ควรยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273-275 เพื่อขจัดความ
ซ ้าซ้อนการบังคับใช้ของกฎหมายและการลงโทษทางอาญา เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมกับคนไทยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าที่มีการจดทะเบียนภายในราชอาณาจักร และจะท้าให้การบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
และเป็นแนวทางเดียวกันกับต่างประเทศ 2. บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 มาตรา 108-109 
กรณีเกี่ยวกับความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า                       
มีความใกล้เคียงกันอย่างมากควรเพิ่มเติมความหมายของค้าว่า “การปลอมเครื่องหมายการค้า” และ “การเลียน
เครื่องหมายการค้า” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนเมื่อเกิดกรณีความผิดฐานปลอมและเลียน
เครื่องหมายการค้า หรือหากไม่มีการเพิ่มเติมความหมายก็ควรพิจารณารวมบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 108-109   
ไว้ด้วยกัน เพื่อขจัดปัญหาความสับสนระหว่างความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า 3. หน่วยงานภาครัฐควรมี   
การพิจารณาประเด็นปัญหาความซ ้าซ้อนของกฎหมายอย่างจริงจัง ว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
หรือยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือไม่เอื ออ้านวยต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสภาพการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 4. ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ควรยกเลิกความผิด    
ฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาทั งหมด แล้วแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า เพื่อขจัดปัญหาความซ ้าซ้อนของกฎหมายและเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือเลียน
เครื่องหมายการค้าโดย การก้าหนดโทษทางอาญาให้ผู้กระท้าความผิดที่มีสถานะของการกระท้าความผิดมีความร้ายแรง    
ไม่เท่ากันได้รับโทษต่างกัน 

ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาเฟ้อ 
กฎหมายอาญาเฟ้อ (Over criminalization) หมายความว่า การก้าหนดให้การกระท้าต่าง ๆ  เป็นความผิดอาญา

มากเกินความจ้าเป็น อาจเกิดขึ นได้ในหลายลักษณะ เช่น การบัญญัติโทษที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ้าเป็นโดยแทบจะไม่เกิด
ประโยชน์จากการก้าหนดความผิดฐานนั น การบัญญัติกฎหมายโดยไม่ได้ค้านึงถึงความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ในความเป็นจริง 
การก้าหนดให้ความผิดบางฐานเป็นความผิดอาญา ทั ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วสมควรจะเป็นความผิดทางแพ่งที่เอกชน
สามารถเยียวยาโดยการชดใช้ค่าเสียหายแก่กันก็เป็นการเพียงพอ เนื่องจากการกระท้าความผิดนั นไม่ได้ส่งผล
กระทบร้ายแรงต่อประชาชนหรือคนในสังคม หรือการกระท้านั นไม่ได้ลักษณะอันเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือ
ท้าให้เกิดความไม่สงบในสังคมถึงขนาดที่ควรบัญญัติให้เป็นความผิดอาญา ตัวอย่างเช่น ความผิดเกี่ยวกับเช็คเป็นการ
ก้าหนดฐานความผิดไว้รุนแรงเกินกว่าความร้ายแรงของความผิดนั น 

ในการก้าหนดความผิดทางอาญาในการกระท้าเกี่ยวกับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั น    
จึงควรต้องค้านึงถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญาเฟ้อเป็นส้าคัญ เพราะการก้าหนดความรับผิดและโทษทางอาญา      
ที่ไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะหากรัฐมุ่งแต่จะ
ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดยใช้กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือ โดยไม่พิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
ความสามารถของกลไกของรัฐทีจ่ะใช้บังคับกฎหมายอาญาแล้ว กฎหมายที่บัญญัติมาก็ไม่อาจบรรลุถึงวัตถุประสงค์
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ได ้สอดคล้องกับงานวิจัยคเณศ เต็งสุวรรณ์  (2558)ได้ศึกษาปัญหาการจัดระบบกฎหมายที่ก้าหนดความผิดอาญา
ในประเทศไทย จากการศึกษาประเทศไทยมีปัญหาการจัดระบบกฎหมายที่ก้าหนดความผิดอาญาดังนี  

1) ปัญหาการก้าหนดความผิดอาญาไว้ในประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติไม่เป็นหมวดหมู่ เช่น 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 มีลักษณะที่กระทบต่อเนื อตัวร่างกาย กลับบัญญัติไว้ในความผิดลหุโทษ      
2) ปัญหากฎหมายอาญาที่มีองค์ประกอบเหมือนกันแต่บัญญัติไว้คนละแห่ง เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 273 กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 108 มีองค์ความผิดใกล้เคียงกันแต่กลับบัญญัติไว้     
คนละแห่ง3) ปัญหาระบบกฎหมายที่ก้าหนดความผิดอาญากับความไม่เป็นเอกภาพในโทษทางอาญา กล่าวคือ       
เป็นปัญหาที่ความผิดนั นมีลักษณะของการกระท้าความผิดที่ใกล้เคียงกันแต่มีการก้าหนดโทษไว้ต่างกันมาก เช่น 
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 355เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ความผิดตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 31           
เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้  4) ปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ (Over Criminalization) 
กล่าวคือ เป็นกรณีที่มีการบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญามากจนเกินไป ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า            
ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติและพระราชก้าหนดที่ก้าหนดความผิดอาญาเปน็จ้านวนถึง 404 ฉบับ ซึ่งโดยหลักการก้าหนด
ความผิดและโทษทางอาญานั นจะกระท้าได้เฉพาะการกระท้าที่กระทบต่อสังคมโดยรวมและจ้าเป็นอย่างยิ่งยวด     
อีกทั งในการก้าหนดโทษทางอาญานั นจะต้องค้านึงถึงหลักความได้สัดส่วน และความสอดคล้องของโทษในกรณีที่
เป็นเรื่องในท้านองเดียวกันส้าหรับการก้าหนดความผิดอาญาในประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบคอมมอนลอว์  
(common law system) นั นจะมีความผิดอาญาที่วางหลักโดยศาล (common law offence) และความผิดตาม
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (statutory offence) ส่วนประเทศฝรั่งเศสซึ่งใช้ระบบซีวิลลอว์(civil law system) นั น
จะมีการก้าหนดความผิดอาญาไว้ในเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั น โดยความผิดที่ส้าคัญจะก้าหนดไว้ในรูปแบบ
ประมวลกฎหมาย (code) 

อีกทั งการก้าหนดความผิดอาญานั นจะต้องพิจารณาลงไปอีกว่าความผิดใดเป็นความผิดที่ควร
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือในพระราชบัญญัติ ซึ่งประเทศในระบบซีวิลลอว์ (Civillaw)ความผิดที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานั นจะต้องมีลักษณะทั่วๆไป เป็นระบบ และมีข้อความเท้าถึงซึ่งกันและกัน 
ทั งนี  ก็เพื่อให้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นพื นฐานส้าคัญของความผิดอาญาทั งหลาย และมีสภาพบังคับใช้
ในทางปฏิบัติ ส่วนความผิดใดที่มิใช่ความผิดหลักก็ให้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังนั น เพื่อที่จะให้กฎหมายที่ ก้าหนด
ความผิดอาญาในประเทศไทยเป็นระบบมากยิ่งขึ น  

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความรับผิดอาญา   
คดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า มาตรา 272 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ที่บัญญัติว่า “ความผิดมาตรานี เป็นความผิดอันยอมความได้” หรือเป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์
กล่าวโทษโดยชอบต่อเจ้าพนักงานต้ารวจเสียก่อน พนักงานอัยการถึงจะมีอ้านาจฟ้องคดี แม้ผู้เสียหายหรือเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าได้มีการร้องทุกข์ไปแล้วหรือฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็ยังสามารถที่จะถอนค้าร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง
คดีหรือยอมความกันเมื่อใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด แต่ในมาตรา 273 ถึงมาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา    
และ มาตรา 108 ถึงมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านั น ไม่ได้มีบทบัญญัติให้คู่กรณีสามารถ
ยอมความกันได้ จึงถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินหรือความผิดต่อรัฐ แม้ไม่มีผู้ใดมาร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถ
ด้าเนินคดีเองได้ หรือในกรณีที่ผู้เสียหายหรอืเจา้ของเครื่องหมายการค้าได้ร้องทุกข์กลา่วโทษต่อเจ้าพนักงานต้ารวจ 
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และพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาล ต่อมาเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระท้าความผิด       
แล้วจะถอนค้าร้องทุกข์ก็ไม่อาจท้าให้สิทธิในการสอบสวนและสิทธิในการฟ้องคดีระงับเนื่องจากเป็นคดีอาญาแผ่นดิน 
สอดคล้องกับสถิติจ้านวนข้อหาคดีการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ขึ นสู่การพิจารณาของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคดีทรัพย์สินทางอาญาระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2561 นั น 
พบว่าการด้าเนินคดีอาญาในการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ขึ นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ            
มีมากกว่าคดีเรียกร้องสิทธิทางแพ่ง ภายหลังการด้าเนินคดีแม้คู่กรณีตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่อกันจนเป็นที่พอใจ    
ทั งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามคู่กรณีไม่อาจยอมความหรือถอนฟ้องคดีกันได้หากพนักงานอัยการเป็นโจทก์ คดีดังกล่าว
จักต้องด้าเนินการพิจารณาต่อไปจนถึงที่สุด จึงท้าให้เป็นภาระของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าไปใช้ 

ส้าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการบังคับใช้สิทธิทางอาญา 
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และ
ประมวลกฎหมายอาญา ดังนี  

1)แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 274 ซึ่งซ ้าซ้อนกับบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 และมาตรา 109 ในส่วนของการปลอมและเลียน
เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ซึ่งเมื่อมีคดีขึ นศาลและศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษ 
ผู้กระท้าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 หรือมาตรา 109 แล้วแต่กรณี         
โดยจะไม่น้ามาตรา 273 และมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้เพราะตามมาตรา 3 แห่งราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ว่า หากมีกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญตัิดังกลา่ว ให้ใช้
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติแทน ดังนั นบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาจึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่อาจบังคับใช้ได ้

จึงควรยกเลิกมาตรา 272 และมาตรา 274 รวมไปถึงมาตรา 275 ในประมวลกฎหมายอาญา โดยแก้ไขเพิ่มเติม     
ให้การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มีความผิดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 ในมาตรา 108 และมาตรา 109 โดยให้มีโทษเท่ากันกับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้      
จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงทรปิสใ์นหลกัการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ และเพื่อแก้ไข
ปัญหาการซ ้าซ้อนของกฎหมาย ท้าให้ประชาชนสับสนรวมถึงเจ้าหน้าที่รฐัผู้ฟ้องคดีที่ยังคงฟ้องคดีโดยฟ้องคดีอาญา
ในการกระท้าผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องให้เป็นความผิดทั งในประมวลกฎหมายอาญา และความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นภาระกับศาลในการวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความ ดังนี  

“มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย  รับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร 
ต้องระวางโทษจ้าคุก ไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” 

“มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย  รับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชน หลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมาย
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การค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของ บุคคลอื่นนั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
สองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” 

2) ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้การกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้า เป็นความผิดอันยอมความได้ เช่นเดียวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค          
พ.ศ. 2534 มาตรา 5 ซึ่งบัญญัติให้ความผิดในมาตรา 4 เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความผิด
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นความผิดของเอกชน เช่นเดียวกับความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค และตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 ในมาตรา 66 ซึ่งบัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยลิขสิทธ์ิ     
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิ     
ทางปัญญานั นเพื่อให้สิทธิผูกขาดกับเจ้าของในการใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว การคุ้มครองสิทธิทางปัญญาที่ เหมาะสม      
จึงควรเป็นไปเพื่อการเรียกร้องสิทธิ ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายจากผู้ละเมิดสิทธิ จึงเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ     
ในการใช้ทรัพย์สินของเอกชน หากได้บัญญัติให้การละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นความผิดทางอาญา ก็สมควรเป็นไปเพื่อให้
เอกชนสามารถใช้เหตุผลส่วนตัวในการตัดสินใจว่าจะด้าเนินคดีอาญากับผู้กระท้าความผิดหรือไม่ เช่นเดียวกับความผิด      
ในการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มมาตรา 116/1 อันเป็นการต่อจากมาตรา 116 ซึ่งเป็นบทบัญญัติมาตราสุดท้ายในบทก้าหนดโทษ       
โดยมีข้อความดังนี  

“มาตรา 116/1 ความผิดในพระราชบัญญัติฉบับนี เป็นความผิดอันยอมความได้ ยกเว้นความผิดอันเกี่ยวกับ
การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 112 ทวิ และมาตรา 112 ตรี” 

ซึ่งการก้าหนดให้ความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นความผิดอนัยอมความได้ อาจส่งผลต่อ
การแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อไป 

3) ควรแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องโทษปรับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ค่าปรับ    
ในอัตราสูงนั น ซึ่งมีปัญหาว่าฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากค่าปรับคือรัฐ มิใช่เอกชนผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั น 
ทั ง ๆ ที่หากเกิดกรณีการหาประโยชน์จากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เอกชนเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าน่าจะเป็นผู้เสียหายมากกว่าที่รัฐเสียหาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติ ให้น้าเงินค่าปรับที่ได้จาก       
ค้าพิพากษาจ่ายให้กับผู้เสียหายหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าครึ่งหนึ่ง เหมือนกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 มาตรา 76 โดยเพิ่มเติมใน มาตรา 115/1 อันเป็นการต่อจากมาตรา 115 ให้มีข้อความดังนี  

“มาตรา 115/1 ค่าปรับที่ได้ช้าระตามค้าพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นจ้านวนกึ่งหนึ่ง    
แต่ทั งนี ไม่เป็นก้ารกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะฟ้องเรียกค้่าเสียหายในทางแพ่ง
ส้าหรับส่วนที่เกินจ้านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับแล้วนั น” 
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การพัฒนารปูแบบการพฒันาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครศูนูย์การศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

The Development of Self-Development Model with the process of PLC        
for Teacher in Non Formal Education 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเพื่อทดลองใช้และประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาตนเองด้วย
กระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด าเนินการส ารวจสภาพความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ PLC จากครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 819 คน แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ตรวจสอบองค์ประกอบของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 คน และน ารูปแบบไปทดลองใช้กับ กศน. 3 แห่ง        
ที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสังเกต และสนทนากลุ่ม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เน้ือหา พบว่า รูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLCของครู              
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีลักษณะเป็นแบบแผนภูมิโครงสร้างกระบวนการด าเนินการพัฒนาตนเอง         
ด้วยกระบวนการ PLC ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีองค์ประกอบของกระบวนการ 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน 2) การมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การร่วมมือรวมพลัง 4) การรับ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและศึกษาดูงาน และ 5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนด าเนินการด้วยวิธีการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ผลการทดลองใช้พบว่า ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง 
ร่วมมือในการท างานกันมากขึ้น มีการกระตุ้นให้มีการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยรูปแบบสามารถน าไปใช้ได้จริงใน กศน. ตามเกณฑ์         
การประเมินด้านประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบ; การพัฒนาตนเอง; ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

Abstract  
The objective of this research is to study the condition of self-development by PLC process of 

teachers in the non-formal and informal education center.  In order to create and inspect the quality of 
the self-development model by the PLC process of teachers of the non-formal and informal education 
center And to try and evaluate the quality of the self-development model by the PLC process of 
teachers in the non-formal and informal education center.  Conducted a survey of PLC's knowledge and 
understanding from 819 non-formal and informal education centers and analyzed for confirmatory 
factors.  Inspect the composition of the model by 17 experts and use the model with the 3 formal 
education subjects that participate voluntarily.  Data were collected by observation and group discussion.  
Analyze the average  Standard deviation  Quartile range  And qualitative data for content analysis showed 
that the model of self-development using PLC process of teachers in the non-formal and informal 
education center There is a structure chart of the process of self-development using PLC process, 
consisting of inputs, processes, and productivity. There are 5 components of the process: 1) Shared values 
and norms 2) Collective focus on student learning 3) Collaboration 4) Expert advice and study visit and     
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5) Reflection dialogue. In each step, proceeding with the Lesson study method. The results of the 
experiment showed that  The teachers of the non-formal and informal education center changed their 
self.  Collaborate to work more together. There is an urge for continuous work  The format can be put 
into practice in non-formal education as according to benefit assessment criteria. The possibility  
Suitability and accuracy 

 

Keywords : Model; Self-Development; Professional Learning Community (PLC) 
 

บทน า 
การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ (Formal Education) 

การศึกษานอกระบบ Non-Formal Education) มาจากการด าเนินการสอนของครู เพราะครูถือเป็นหัวใจหลักส าคัญหนึ่ง
ของการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ปัจจุบันครูที่ท างานสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       
มีจ านวนน้อย แต่ต้องท าหน้าที่สอนผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และยังต้องสอนทุกวิชา (หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ,2551) ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
ดังสะท้อนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียกกันว่า 
N-Net หรือ Non-Formal National Education โดยการทดสอบมี 3 ระดับช้ัน คือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้ทดสอบใน 5 สาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้ 2) ความรู้พื้นฐาน 3) การประกอบอาชีพ 4) ทักษะการด าเนินชีวิต 5) การพัฒนาสังคม 
มีผลการทดสอบเฉลี่ยด้านทักษะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.80 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ร้อยละ 39.25 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 37.76 จากรายงานประจ าปี 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ      
(องค์การมหาชน ซึ่งเห็นได้ว่าผลคะแนนทดสอบเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50.00 ทั้งนี้หากต้องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ กศน. ควรมีการพัฒนาครู กศน. เพราะหากครูมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อผู้เรียนมีประสิทธิภาพ   
ตามไปด้วยและจากการศึกษาของสถาบัน Pearson และ economist intelligence unit หรือ EIU ได้ศึกษาดัชนีช้ีวัด
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาและการบรรลุผลทางการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลก รายงานประเด็นส าคัญ
จากการศึกษาระบบการศึกษา และระบบบรหิารโรงเรยีนของประเทศต่างๆทีป่ระสบความส าเร็จทางการศึกษา 
จะให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพจะเป็นรูปแบบ      
การพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในงานจริง ด้วยเหตุนี้จึงควรน ากระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาตนเองของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
เพื่อให้ครูเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนเพื่อศิษย์ เพิ่มความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน          
ลดความโดดเดี่ยวของครู เนื่องจากกระบวนการ PLC เริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยมร่วม เป็นเครือข่ายในการ
ท างานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษา     

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษา    

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

(Lesson study) ในการพัฒนาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กระบวนการช้ีแนะ         
และเป็นพี่เลี้ยง มีองค์ประกอบของกระบวนการ PLC 5 องค์ประกอบ คือ 1)การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วม          
2)การมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การร่วมมือรวมพลัง 4) การรับค าน าน าจากผู้เช่ียวชาญ
และศึกษาดูงาน 5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน น าไปทดลองใช้กับ กศน. 3 แห่ง ที่เข้าร่วมทดลอง
รูปแบบด้วยความสมัครใจ เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน       
คือ การน าไปใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) คือ (1) สุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) ตามภาคของส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (2) สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

การพัฒนาคุณภาพครูด้วย PLC 
- การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
- กระบวนการสร้าง PLC ด้วยระบบ
การชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง 

องค์ประกอบและคุณลักษณะชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วม 
- การมีเป้าหมายร่วมกัน 
- การร่วมมือรวมพลัง 
- การรับค าน าน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
- การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการ     
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนารูปแบบ 
- การสร้าง 
- การทดลองใช้ 
- การประเมิน 

รูปแบบการพัฒนาตนเอง
ด้วยกระบวนการ PLC ของ

ครู กศน. 

คุณภาพของรูปแบบการพัฒนา
ตนเองด้วยกระบวนการ  PLC  
ของครู กศน. ตามมาตรฐาน 
การประเมิน 4 ด้าน 
- ด้านความเป็นไปได้ 
- ด้านความเหมาะสม 
- ด้านความเป็นประโยชน์ 
- ด้านความถูกต้อง 
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(Simple random sampling) หลังจากได้ภาคแล้วสุ่มจังหวัดด้วยวิธีจับสลาก ได้จังหวัด กศน.ที่เป็นตัวอย่าง
ดังนี้ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กศน.จังหวัดสกลนคร กศน.จังหวัดชลบุรี กศน.จังหวัดชุมพร กศน.จังหวัดล าปาง 
กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กศน.จังหวัดนครปฐม กศน.จังหวัดมหาสารคาม กศน.จังหวัดตาก และ กศน.จังหวัดจันทบุรี    
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนมา 819 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 68.25) วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถ่ี       
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

2. สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษา        
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 จัดท าเป็นแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 17 คน ประเมินความเหมาะสม วิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
และจัดท าเป็นร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี และจัดท าเป็นโครงสร้างกระบวนการด าเนินการ
พัฒนาตนเอง 
 3. น ารูปแบบไปทดลองใช้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 
จ านวน 3 แห่ง กลุ่มเป้าหมายทั้งสามแห่งเป็นครูผู้สอน จ านวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสังเกต 
และสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบการพัฒนา
ตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แสดงดังภาพที่ 2 
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

การพฒันาตนเอง

ดว้ยกระบวนการ 

PLC 

การสรา้งค่านิยมและ

บรรทดัฐานรว่มกัน 
การร่วมมือรวมพลงั 

การมีเปา้หมาย

ร่วมกันคือการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน การรับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ศึกษาดูงาน 

การสนทนาที่มุ่ง

สะทอ้นการปฏิบติั 

P

D

S

P3 

D3 

S3 

P1 

D1 

S1 
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ผลการวิจัย 
1. สภาพการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 และครูส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
31-40 ปี จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 เกินครึ่งรับราชการ จ านวน 632 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.20 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการสอนอยู่ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 ส่วนใหญ่เป็นครู กศน.
จังหวัดชลบุรี กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 13.40,13.20 และ 12.30 
ตามล าดับ 

 

ผลการวิจัยสภาพการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครู กศน. 

คะแนน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความหมาย 

80 ข้ึนไป 89.99 เข้าใจดีมาก 

70-79 4.76 เข้าใจดี 

60-69 1.22 เข้าใจค่อนข้างดี 

50-59 1.83 เข้าใจน้อย 

ต ากว่า 50 2.20 ต้องปรับปรุง 

 
2. รูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มีลักษณะเป็นแผนภูมิโครงสร้างกระบวนด าเนินการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย 
2.1.1 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

  2.1.2 กระบวนการสร้าง PLC ด้วยระบบการช้ีแนะและเป็นพี่เลี้ยง 
2.2 กระบวนการ ประกอบด้วยองค์ประกอบในการพัฒนาตนเองของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย มี 5 องค์ประกอบ คือ 
2.2.1 องค์ประกอบที่ 1 การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน  

  2.2.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2.2.3 องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง  
  2.2.4 องค์ประกอบที่ 4 การรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงาน  
  2.2.5. องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน  
  2.2.6 ผลผลิต คือ ผลที่เกิดข้ึนกับครู 

3. ผลการทดลองใช้และประเมินคุณภาพรูปแบบ เป็นรูปแบที่มีประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
และมีความถูกต้อง 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้ผลดังนี้ ด้านการสร้างค่านิยมและ

บรรทัดฐานร่วมกัน มีความเข้าใจถูกต้องเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80.12 ด้านการมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้          
ของนักเรียน มีความเข้าใจถูกต้องเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83.12 ด้านการร่วมมือรวมพลัง มีความเข้าใจถูกต้อง
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.60 ด้านการรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงาน มีความเข้าใจถูกต้องเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 87.08 และด้านการสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจถูกต้องเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.27 

2. รูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน การมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การร่วมมือรวมพลังการรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงาน การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน 

2.1 การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการท างาน ร่วมมือในการ
ท างานมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแบ่งปันอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียน และเรียนรู้ในการสร้าง
ค่านิยมที่ดีเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังน้อย 

2.2 การมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกคนสื่อสารอุดมการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี      
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน      
ปฏิบัติภาระงานทุกภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ส าคัญหรือจ าเป็นเท่านั้น 

2.3 การร่วมมือรวมพลัง เป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน ทุกข้ันทุกตอน การรับฟังซึ่งกันและกัน 
การรับฟังซึ่งกันและกันเป็นทักษะส าคัญในการขับเคลื่อน PLC ก าหนดให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมกับการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และก าหนดให้สมาชิกในทีมทุกคนต้องน าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2.4 การรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงาน สามารถค้นหาผู้เช่ียวชาญที่เป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติที่ดีได้มุ่งมั่นในการเรียนรู้และน าสิ่งทีไ่ด้ศึกษาจากแหล่งเรียนรูไ้ปสู่การปฏิบัติ รับฟังค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ
อย่างแท้จริงสังเกตแหล่งเรียนรู้และมุ่งมั่นน าไปประยุกต์ 

2.5 การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน สนทนาอย่างมีวิจารณญาณที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียน มีการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Line , Facebook ฯลฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
อย่างตั้งใจและการให้ความคิดเหน็เชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพฒันานักเรียนอย่างต่อเนื่อง วางแผน
ที่แสดงการคิดก่อนท า ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ น าผลการสนทนาไปทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลการประเมินรูปแบบ รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประโยชน์กับศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีประโยชน์ท าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ร่วมมือในการท างานกันมากข้ึน      
มีความต่อเนื่องในการด าเนินการ ส าหรับด้านความเป็นไปได้ เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้จริง ในด้านความเหมาะสม     
เป็นรูปแบบกับภาระหน้าที่ของครู กศน. ส่วนด้านความถูกต้อง รูปแบบที่สร้างข้ึนมีการก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
จะเห็นว่ามีความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบในระดับที่สูง คือตั้งแต่ ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ   
ได้ประกาศเป็นนโยบายให้ PLC เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาครูทั้งระบบ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและ       
ขอเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ ศธ 0206/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว21/2560) โดยก าหนดช่ัวโมง    
การปฏิบัติงานของครูต้องมีช่ัวโมง PLC ในช่ัวโมงปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อย กว่า 50 ช่ัวโมง และ ก าหนดหลักเกณฑ์   
การพัฒนามาตรฐานต าแหน่งครู หนังสือ ศธ 0206/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว22/2560) ว่าครูต้องเข้ารับ         
การพัฒนาหลกัสูตรทีส่ถาบันคุรุพัฒนารับรองต่อเนื่องทุกปีๆละไม่น้อยกว่า 12-20 ช่ัวโมง ต่อเนื่อง 5 ปี ต้องมีช่ัวโมงพฒันา 
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100 ช่ัวโมง แต่หากภายใน 5 ปี ช่ัวโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชม. สามารถน าช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้      
ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน 50 ช่ัวโมงในแต่ละปี นับรวมเป็นจ านวนช่ัวโมงการพัฒนาได้  
 จะเห็นได้ว่า ความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ร้อยละ 80.12 และที่ส าคัญครู กศน.เกินครึ่งที่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า PLC เป็นการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามค่านินมของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ซึ่งขัดแย้งกับคุณลักษณะของ PLC ที่ Sergiovanni (1994) และ           
วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557) ที่ได้กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท าและร่วมเรียนรู้
ร่วมกันของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มี วิสัยทัศน์              
คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารดูแลสนับสนุน 
โดยตลอดกระบวนการนี้ผู้น าต้องพึ่งพาทักษะการสื่อสารที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันที่สนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชนการเรียนรู้ ส่วนด้านที่ครู กศน.มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุดคือด้าน การสนทนาที่มุ่งสะท้อน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะข้อค าถามเป้าหมายการสนทนากันของ PLC คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวิชาชีพครูถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ถือว่าโดดเดี่ยวไม่ค่อยใครสะท้อนผลของการสอนของครู
แต่ละคนว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาตรงไหน หรือแม้แต่หากสอนดีก็ไม่ค่อยมีใครช่ืนชม หรือให้ก าลังใจในยามที่ท้อแท้
หรือหมดหวัง แต่ PLCท าให้ครูได้มีโอกาสคุยสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหา หรือประสบการณ์กันมากข้ึนครูที่มีประสบการณ์
มากกว่าแนะน าครูที่ประสบการณ์ยังน้อย แต่ครูที่อาวุโสก็ไม่ได้ทะนงตัวว่าตนท างานมาก่อน อาจมาขอปรึกษาครูรุ่นใหม่   
ถึงเกี่ยวกับนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีสมัยที่จะน ามาใช้ในการสอน และเป็นการพูดคุยให้ก าลังใจกันและกัน ท าให้ส่งผลดี
ต่อผู้เรียน สอดคล้องกับ สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา (2559) กล่าวว่า สุนทรีสนทนา เป็นกิจกรรมส าคัญของครูผู้สอน ครูเพื่อนร่วม
เรียนรู้ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เช่ียวชาญ ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2. รูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มีลักษณะเป็นโครงสร้างกระบวนการ ประกอบด้วยสามข้ันตอน คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลติ มี 5 
องค์ประกอบได้แก่ การสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน การมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของนักเรียน 
การร่วมมือรวมพลัง การรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงาน และการสนทนาที่มุ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงาน โดยแต่ละองค์ประกอบพบว่า  
 การสร้างค่านิยมและบรรทดัฐานร่วมกัน มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการท างาน ร่วมมือในการท างานมากข้ึน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแบ่งปันอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียน และเรียนรู้ในการสร้างค่านิยมที่ดีเพื่อให้ทุกคน
ปฏิบัติตาม สอดคล้องกับ Senge (1990),สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา (2559), พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2561), 
Dufour (2004), Sergiovanni (1994) และวรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557) ที่ได้ข้อค้นพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มีลักษณะส าคัญคือ การมีอุดมการณ์หรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าประสงค์ร่วมกัน โดยมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร 

การมี เป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทุกคนสื่อสารอุดมการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี                          
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน       
ปฏิบัติภาระงานทุกภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ส าคัญหรือจ าเป็นเท่านั้น Senge (1990) 
และวรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557) ที่ศึกษาพบว่า หัวใจส าคัญของ PLC คือต้องสร้างความมั่นใจว่านักเรียนเรียนรู้ 
ไม่ใช่ได้รับการสอน และนักเรียนกลายเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเช่นไร      
โดยการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าการยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 
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การร่วมมือรวมพลังเป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน ทุกข้ันทุกตอน การรับฟังซึ่งกันและกันการรับฟัง
ซึ่งกันและกันเป็นทักษะส าคัญในการขับเคลื่อน PLC ก าหนดให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมกับการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน และก าหนดให้สมาชิกในทีมทุกคนต้องน าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ     
วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557) ที่ศึกษาพบว่า ทีมร่วมแรงร่วมใจใน PLC คือเป็นกลุ่มสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีมทั้งครู
และผู้บริหารโดยมีแนวปฏิบัติร่วมกัน หลอมรวมจากค่านินม ความสามารถ ความศรัทธา และประสบการณ์ ให้เป็นพลัง
ในการท างานรว่มกนัโดยใช้วัฒนธรรมการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจรว่มพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

การรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงาน สามารถค้นหาผู้เช่ียวชาญที่เป็นแบบอย่างการปฏิบตัิ
ที่ดีได้มุ่งมั่นในการเรียนรู้และน าสิ่งที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ รับฟังค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ
อย่างแท้จริงสังเกตแหลง่เรียนรูแ้ละมุ่งมัน่น าไปประยุกต์ สอดคล้องกับ สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา (2559) กล่าวว่า 
PLC เป็นการเรียนรู้ของครูและชุมชนที่ต้องใจกว้าง เปิดรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งอาจเป็นคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ หรือคนในชุมชนที่เช่ียวชาญและมีการปฏิบัติที่ดี และมีการศึกษาช้ันเรียนหรือ
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน โดยเฉพาะห้องของเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน 

การสนทนาที่มุ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน สนทนาอย่างมีวิจารณญาณที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน       
มีการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Line , Facebook ฯลฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังอย่างตั้งใจ      
และการให้ความคิดเห็นเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง วางแผนที่แสดงการคิดก่อนท า 
ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ น าผลการสนทนาไปทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา 
(2559) กล่าวว่า PLC คือการมีสุนทรีสนทนาเพื่อการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ที่เน้นหลักการสื่อสารแบบสองทาง       
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

1) การน ารูปแบบการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ควรเป็น กศน. ที่มีความมุ่งมั่นและสมัครใจ เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาตนเอง 
ด้วยกระบวนการ PLC ที่น าวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาใช้ ต้องเกิดมาจากความเต็มใจของแต่ละคน 
ไม่สามารถบังคับให้เกิดข้ึนได้ ทุกคนในองค์กรควรปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย  

1) ส่งเสริมให้มีการน าผลการศึกษา ไปใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบริบทพื้นที่วิจัย 
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ความไว้วางใจในฐานะตัวแปรคัน่กลางที่เชื่อมโยงการยอมรับเทคโนโลยีและกลยุทธ์
การตลาดที่มีอิทธิพลตอ่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจชื้อชุดผ้าไทยสตรีด้วยวิธีไลฟ์สด      

ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร 
Trust as an intermediate variable that connects technology adoption 
and marketing strategies influence the decision making behavior of 

purchasing Thai women dress by live method of consumers               
in the Bangkok area 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาระดับของความไว้วางใจ การยอมรับเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด

ที่และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดผ้าไทยของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยเชื่อมโยงของ
ความไว้วางใจในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการยอมรับเทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจชื้อชุดผ้าไทยของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สุภาพสตรีที่เคยซ้ือ
สินค้าผ่านออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัย
พบว่า (1) ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีระดับของ การยอมรับเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด ความไว้วางใจ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจชื้อ ชุดผ้าไทยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปัจจัยความไว้วางใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือปัจจัยกลยุทธ์การตลาด  และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ (2) ความไว้วางใจเป็น     
ตัวแปรคั่นกลางระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 
0.1070 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.2667 และ (3) ความไว้วางใจเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างกลยุทธ์การตลาดกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.1248 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.2556จากผลการวิจัยน้ี
แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยี และกลยุทธ์การตลาดเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ชื้อสินค้าเกิดความไว้วางใจและ
สามารถส่งผลให้เกิดการชื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

 

ค าส าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี; กลยุทธ์การตลาด; ความไว้วางใจ; พฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ    
 

Abstract 
The purpose of this research was to study (1) Technology adoption (2) Marketing 

strategies (3) Trust and (4) Decision making behavior. Sample group in this research is ladies who 
used to buy online via live method in Bangkok area. The research was samples 500 persons. 
Questionnaires are an implement as a research tool in the process; then the collected data were 
analyzed by employing descriptive statistics – using percentage, mean, and standard deviation. 
The research analysis revealed (1) the middle level with average at trust (x =3.39, SD=0.802), 
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marketing strategies (x =3.15, SD=0.764), technology adoption (x =2.77, SD=1.635) and decision-
making behavior (x =2.09, SD=0.607). (2) trust was founded to be a variable between technology 
adoption and decision-making behavior as 0.1070 (bottom edge coefficient) and 0.2667 (top edge 
coefficient). (3) trust was founded to be a variable between Marketing strategies and decision-
making behavior as 0.1248 (bottom edge coefficient) and 0.2556 (top edge coefficient). Our 
results highlight point to the customers get more product purchase when they have trust that 
come from technology adoption and marketing strategies. 
 

Keywords: Technology adoption; Marketing strategies; Trust; Decision making behavior 
 

บทน า 
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ (Social Net work)เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประจ าวัน 

เนื่องจากระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้ง่าย  
และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนส่งผลท าให้การซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตรา   
การเติบโตเพิ่มข้ึน เพราะผู้บรโิภคต้องการสนิค้าแปลกใหม่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วลดข้ันตอนและเวลาการเดินทาง
ไปซื้อสินค้าในร้านค้าหรือห้าง ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ ต้องปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์   
ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งร้านค้าออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สดเป็นการซื้อ-ขายสินค้าที่ได้รับความนิยม และก าลังเข้ามา
แทนที่การท าธุรกิจแบบดั้งเดิม ผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ และให้ความส าคัญกับระบบ Social 
Network การสืบค้นข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สดมีความเติบโด
ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นการแข่งขันของร้านค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด   
อย่างดุเดือด ทั้งนี้ในมุมมองของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด ยังมีเรื่องของ  
ความไว้วางใจ หรือยังมีความลังเลหากขาดความไว้วางใจ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ผู้ผลิตต้องสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้บริโภคหากต้องการท าการซื้อขายออนไลน์ ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญา 
เป็นตัวแทนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรม มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
อันล้ าค่าของไทย แนวโน้มการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจ าวันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของลูกค้า 
รูปแบบการใช้จ่าย ประสบการณ์การซื้อขายสินค้ารูปแบบใหม่ที่ดีกว่า ทั้งยังต้องสามารถแนะน าผลิตภัณฑ์
และบริการ ตลอดจนสร้างความภักดีให้เกิดกับลูกค้า รวมถึงมองหาช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่ลูกค้า
สามารถโต้ตอบ จึงเห็นได้ว่าต้องให้ความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อการขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยวิธี
ไลฟ์สด 
 ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าไทย ที่ตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่ใช้การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สดเพิ่มข้ึน จึงต้องการ
ศึกษาถึงการสร้างความไว้วางใจที่เช่ือมโยงการยอมรับเทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจช้ือสินค้าผ้าไทยผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาระดับของความไว้วางใจ การยอมรับเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาดที่และพฤติกรรม     

การตัดสินใจซื้อชุดผ้าไทยของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเช่ือมโยงของความไว้วางใจในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการยอมรับเทคโนโลยี

และกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจช้ือชุดผ้าไทยของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
                       

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยแบบ

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล      
ที่มุ่งเน้นข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เพื่อยืนยัน สมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีข้ันตอนวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือกลุ่มสุภาพสตรีที่ เคยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด        
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่สุภาพสตรีที่เคยซือ้
สินค้าผ่านออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Hair et al. (1998) ที่ได้เสนอแนวทางส าหรับการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างสูงสุด
คือ 5 ถึง 20 หน่วยตัวอย่างต่อ 1 จ านวนตัวช้ีวัด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนตัวช้ีวัด 50 ตัว จึงท าให้การวิจัย
ครั้งนี้ควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 500 ตัวอย่าง และผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ   
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  แบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) ส่วนที่ 2- 5 
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับของความไว้วางใจ การยอมรับเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจช้ือโดยลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1932) 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือออกเป็น 
2 ข้ันตอน คือ (1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารายข้อเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มาเป็น     
ข้อค าถาม และ (2) การตรวจสอบความเที่ยงเป็นการตรวจสอบเพื่อวัดความสอดคล้องภายในของคุณภาพ
โดยรวมของเครื่องมือทั้งฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  Cronbach’s Alpha Coefficient     
ซึ่งผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า ระดับของการยอมรับเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด              
ความไว้วางใจ พฤติกรรมการตัดสินใจช้ือมีค่าเท่ากับ  )α =0.923)  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 550 ตัวอย่าง
และการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าในระหว่างเดือน มกราคม 2563  มีนาคม-   ซึ่งมีการตอบกลับมา
จ านวน 500 ตัวอย่าง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติที่ใช้ 
คือ (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน
หรือสถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) เป็นการน าวิธีทางสถิติมาใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) เพื่อหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัว
แปรทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling--SEM) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  

สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลการวิเคราะหป์ัจจยัสว่นบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 92.80) 
มีอายุ35-45 ปี (ร้อยละ 35.20) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 67.50) มีอาชีพพนักงานของรัฐ 
(ร้อยละ 56.40) และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,000-35,000 บาท (ร้อยละ 43.80) 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด ความไว้วางใจและพฤติกรรม      
การตัดสินใจช้ือพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความไว้วางใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x =3.39, SD=0.802) รองลงมา คือปัจจัยกลยุทธ์การตลาด (x =3.15, SD=0.764) และปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี (x =2.77, SD=1.635)  ปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (x =2.09, SD=0.607) 
 3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสรา้งในภาพรวม ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโดยผลการวิเคราะห์ดังนี ้
 

 

 
 

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

150



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) I Vol.6 No.2 (May-August 2020):ISSN 2465-3578 
 

 
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่า ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจ
ซื้อ (BDB) พบว่า (1) การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) กลยุทธ์การตลาด (DSM) และความไว้วางใจ (TR) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (BDB) มีค่าเท่ากับ 0.369, 0.469 และ 0.169 ตามล าดับ และ 
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) กลยุทธ์การตลาด (DSM) และความไว้วางใจ (TR) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (BDB) มีค่าเท่ากับ 0.059, และ 0.039 ตามล าดับ และปัจจัยที่มีผลโดยรวม         
ของความไว้วางใจ (TR) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) กลยุทธ์การตลาด (DSM) มีอิทธิพลต่อทางตรง
ต่อความไว้วางใจ (TR) มีค่าเท่ากับ 0.357 และ 0.235 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
ตัวแปร 
(LV) 

ความผัน
แปร 
(R2) 

อิทธิพล  
(effect)  

TAM DSM TU 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (BDB) 0.474 DE 0.369 0.469 0.167 
  IE 0.059 0110 0.000 
  TE 0.428 0.579 0.167 
ความไว้วางใจ (TR) 0.292 DE 0.357 0.235 0.000 
  IE 0.000 0.000 0.000 
  TE 0.357 0.235 0.000 

หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicatble  
* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65  
** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96  
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58 

 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของ
ความไว้วางใจในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการยอมรับเทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพล       
ต่อ พฤติกรรมการตัดสินใจช้ือชุดผ้าไทยด้วยวิธีไลฟ์สดของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมีความแตกต่างกันดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 
(hypothesis) 

สัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง 
(Coef.) 

ค่า t test ผลลัพธ์ 

H1  การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ  0.357*** 4.603  สนับสนุน 
H2 กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ           0.235*** 2.948  สนับสนุน 
H3  การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ           0.369*** 5.783  สนับสนุน 
H4  กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ           0.469*** 9.934      สนับสนุน 
H5 ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ 0.167*** 3.128  สนับสนุน 

หมายเหตุ: 
 
 

*     หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65 
**    หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96 
***   หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ (TR) และ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (BDB) ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.357 และ 0.369 กลยุทธ์การตลาด
มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจและกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจช้ือมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางเท่ากับ 0.235 และ 0.469 และความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางเท่ากับ .167 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบจะปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง 

สมมติฐานการวิจัย Effect 
Boot 
SE 

Boot 
LLCI 

Boot 
ULCI 

H6 ความไว้วางใจเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยีกับพฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ 

 

 

0.1838 

 

0.0407 

 

0.1070 

 

0.2667 

H7 ความไว้วางใจเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างกลยุทธ์
การตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจชื้อ 

 

  

0.0336 

 

0.1248 

 

0.2556 

 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า (1) ความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่เช่ือมโยงอิทธิพลของการยอมรับ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง         
(Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของความ
ไว้วางใจเป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกับและกลยุทธ์การตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
พฤติกรรมการตัดสินใจช้ือ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.1070 และ 01248 ตามล าดับ 
และขอบเขตบนเท่ากับ 0.2267 และ 0.2556 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยและตีความข้อมูลต่าง  ๆได้ 3 ปัจจัยดังนี ้ 

1. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี จากผลการวิจัยพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี            
มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจช้ือ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยหลัก        
ที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ได้แก่ มี 3 ปัจจัยได้แก่ 1.การรับรู้ความง่าย    
ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 2. Perceived 
Usefulness) และ3.ทัศนคติ (Attitude) แต่ในปัจจุบันแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีได้รับความนิยม
มากเพราะได้เน้นถึงพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภค ในขณะที่ TAM ให้ความส าคัญกับทัศนคติของผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathieson et al., 2001) สรุปได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เป็นการน า
เทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ              
ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติ และการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายข้ึนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Venkatesh,V., & Davis, F. D. (2000) ที่ว่าการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินที่สามารถสร้างให้เกิด     
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ความง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความง่ายในการใช้งานที่สามารถใช้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลาจะสามารถ
บูรณาการให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้เพิ่มมากขึ้น (วิศวะ การะเกตุ, 2559) 

2. ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด จากผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
และพฤติกรรมการตัดสินใจช้ือ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์(6P) ที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อ 2 ด้าน คือด้านการส่งเสริม การตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ไพศาลวงศ์ดีแล อิทธิกร ข าเดช (2556) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ จากผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจช้ือ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากความน่าเช่ือถือ ระยะเวลารับประกัน ตราสินค้า
เป็นความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิชัย นรากรณ์ และธัมมะทินนา      
ศรีสุพรรณ (2560) ว่าความไว้วางใจของผู้ขายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง       
โดยการสร้างความน่าเช่ือถือ มาจากการบอกต่อจากสมาชิกที่ปฏิสัมพันธ์กันในสังคม จนเกิดความไว้วางใจ
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยทั้งสองฝ่ายมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ จนน าไปสู่การซื้อซ้ า 
อีกทั้งยังแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ ความซื่อสัตย์ของผู้ขาย การให้บริการ ความโปร่งใส อีกทั้งความ
ใส่ใจของผู้ขายที่มีต่อผู้ซื้อ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) จากผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดการยอมรับเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย           
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า การเลือกตัดสินใจซื้อจะเน้น จากการหาข้อมูลของ
เสื้อผ้าไทยผู้ซื้อจะเลือกช่องทางอินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาข้อมูลจึงถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญ      
การให้บริการดังนั้นเทคโนโลยีต้องมีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกสบาย 

2) จากผลการศึกษาข้อมลูของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์การตลาด เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรแฝงของกลยุทธ์การตลาดพบว่าลูกค้าความส าคัญในเรื่องของการที่สามารถ เลือกดูสินค้า    
ได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีการบริการจัดส่งหลายวิธีซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้คือปัจจัย
ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับด้านนี้มากเป็นพิเศษ       
เช่น การจัดส่งที่ตรงเวลา และรวดเร็ว เป็นต้น และจากผลการศึกษาพบว่าส่วนประสม ทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ดังนั้นนอกจากการพัฒนาในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่ายแล้ว ปัจจัยด้านอื่นๆที่เป็น
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดก็มีความส าคัญเช่นกัน  

3) ผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของความไว้วางใจ เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ    
ตัวแปรแฝงของความไว้วางใจ พบว่า ความน่าเช่ือถือ การรับประกัน ตราสินค้า เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ  
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในการสร้างความเช่ือมั่น
ที่ส่งมอบสินค้าใหแ้ก่ผู้บริโภคจนเกิดความเช่ือถือที่มาจากความไว้วางใจและความมั่นใจจนกลายเป็นช่ือเสียง 
ในการท าธุรกรรมออนไลน์ผู้ขายจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับผู้ช้ือจนเป็นการสร้างความไว้วางใจ       
และความมั่นใจในที่สุด ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจช้ือเพิ่มข้ึน
และจะน าไปสู่การซื้อซ้ าแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจการ 

4) ผลการศึกษาข้อมูลของตัวช้ีวัดของพฤติกรรมการตัดสินใจช้ือ เมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการตัดสินใจช้ือ พบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ปัจจัยทุกด้านล้วนแต่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะในปัจจุบันร้านค้าออนไลน์
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เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้มากข้ึน ผู้บริโภคต้องการความถูกต้อง 
และ ความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นร้านค้าที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า     
ข้อมูลการช าระเงิน ข้อมูลเหล่านี้จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสิ้นค้าได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการ
การบริการด้านการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา การมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยสามารถเปลี่ยนหรือ
คืนสินค้าได้ หากได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับผลการพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน 2)เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน    
และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในห้อง ด้านแรงจูงใจในการอ่าน และด้านการรับรู้การอ่าน
ส่งผ่านความยึดม่ันผูกพันในการอ่านไปยังทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน และตรวจสอบความตรงของโมเดล 
งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษา อังกฤษที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง       
ปี พ.ศ.2545 – 2561 จาก 21 มหาวิทยาลัย จ านวน 57 เล่ม โดยเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 7 เล่ม และงานวิจัยเชิงทดลอง 
50 เล่ม ผลการวิจัยประกอบด้วยค่าดัชนีมาตรฐาน 225 ค่า ผลการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 1) ค่าขนาดอิทธิพลของการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .447 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .282 ผลการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากงานวิจัยทั้ง 57 เล่ม มีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานวิจัย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ       
ค่าดัชนีมาตรฐานแบบพหุระดับผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐานผลการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเกิดจากความแปรปรวนระหว่างเล่ม โดยมีองค์ประกอบความแปรปรวน เท่ากับ .177 ส่วนภายในเล่มมี
องค์ประกอบความแปรปรวนเท่ากับ .007 3) ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก (2 =  54.77, df = 47, p = .20, 2/df = 1.165, GFI = 1.00,  AGFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 1.00, 
RMSEA = .007, SRMR = .019) โดยตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 41  

 

ค าส าคัญ : การสังเคราะห์งานวิจัย; การวิเคราะห์อภิมาน; การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
This research aimed 1) to study the research features on English reading skills development        

2) to synthesize research related to results of developing English reading skills of students and 3) to study 
mediating effects in the structural equation model and validate the model.  The sample were 57 research 
reports of which 7 were correlation research reports and 50 were experimental research reports, 
published during 2002 to 2018 by 21 universities. The research results comprised totaling 225 standard 
indices. The results are as follows: 1) the mean of effect size on English reading skills development was 
.447; standard deviation was .282. 2) The results of multilevel analysis found that standard indices 
between the report (.177) was higher than within the reports (.007)  3) The result of the analysis of model 
fit of the structural equation model development fitted very well level with the empirical data               
(2 = 54.77, df = 47, p = .20, 2/df = 1.165, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = .007, 
SRMR = .019) The variables in the whole model could 41% account for the variance of English reading 
skills development.   

 

Keywords : Research Synthesis; meta-analytic; English reading skills development 
 

บทน า 
ประเทศไทยได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน โดยถูกบรรจุอยู่ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การที่ผู้เรียนจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้นต้องอาศัย        
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจากทักษะที่กล่าวมานี้ ทักษะการอ่าน       
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ถือเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การรับรู้ข้อมูลข่า วสาร       
และการเรียนในทุกกลุ่มวิชา การมีทักษะการอ่ านที่ดีจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนวิชาต่าง ๆ ไ ด ้ดี              
ดังนั้น การพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับส าลี รักสุทธี  (2553) ที่กล่าวว่า          
การอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดีข้ึน และยังส่งผลต่อทักษะการฟัง การพูด การเขียน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความรู้ 
ความคิด การแก้ปัญหา การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวในสังคมได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Harwell (2001) 
ที่กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะทางด้านวิชาการที่ส าคัญที่สุด และยังเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ในทักษะอื่น ๆ 
ถ้าบุคคลไม่สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสที่จะเกิดความส าเร็จ และสนองความต้องการในชีวิต      
ก็ย่อมจะน้อยลง เนื่องจากการอ่านนั้นเป็นทักษะเบื้องต้นที่ส าคัญและจ าเป็นที่ใช้ในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

การอ่านภาษาอังกฤษมีบทบาทในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นิสิต นักศึกษาต้อง
อ่านหนังสือเรียน ต ารา หรือวารสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้ในสาขาวิชาของตนอย่างกว้างขวางและลุ่มลึก           
(วิสาข์ จัติวัตร์, 2541) ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากที่สุดส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนในประเทศไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เนื่องด้วยผู้เรียนมีโอกาส
ใช้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่าทักษะการฟัง การพูด และการเขียน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์,2532) 
อีกทั้งผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษน้อย และเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่ได้สื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
แต่ทักษะการอ่านนี้สามารถท าให้ผู้เรียนอ่านหนังสือที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น การอ่านจึงเป็นทักษะที่
ผู้เรียนต่างประเทศต้องการ และมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะการอ่านเป็นทักษะเดียวที่ผู้เรียนจะรักษาไว้ได้ตลอดไป
(James Pett, 1982) 

การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นวิธีวิทยาการวิจัยในอีกลักษณะหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่อตอบปัญหา 
วิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน มาสรุปรวมให้ได้
เป็นค าตอบที่เป็นข้อสรุปตอบค าถามวิจัยที่ต้องการ ท าให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างลุ่มลึก เกินกว่าระดับความรู้
ความเข้าใจที่นักวิจัยจะได้จากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย
วิธีการวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบหนึ่งที่นักวิจัยน างานวิจัยซึ่งศึกษา
ปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อสังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึกกว่า
ผลงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง (พรทิพย์ พันตา และสุชาดา บวรกิติวงศ์, 2555) ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์อภิมาน คือ ดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ ดัชนีขนาดอิทธิพล และดัชนีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และข้อมูลคุณลักษณะ
งานวิจัย หน่วยการวิเคราะห์ คือ งานวิจัยหรือการทดสอบสมมติฐาน จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประการ 
ประการแรก คือ การสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน ประการที่สอง คือ การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรปรับกับดัชนีมาตรฐาน การสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงปริมาณหลาย ๆ 
เรื่องโดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน เป็นวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบหนึ่งทีม่ีประสทิธิภาพ เพราะผลสรปุทีไ่ด้
ออกมามีความตรงภายนอกสูง มีความเป็นระบบมากขึ้น  

ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลจากผลการวิจัยแต่ละเรื่อง        
ซึ่งวัดได้ในรูปดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ ดัชนีขนาดอิทธิพล และดัชนีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Glass, McGaw and 
Smith, 1981) และ2) ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน 
มีลักษณะแตกต่างจากการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีอื่น สรุปได้ 5 ประการ คือ 1.การนิยามตัวแปรส าหรับ      
การสังเคราะห์งานวิจัย และการนิยามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ 2.เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย โดยเป็นการลงรหัสข้อมูล         
3. ตัวแปรตามเป็นดัชนีมาตรฐานเสมอ 4. แบบแผนการวิจัยเทียบเคียงได้กับแบบแผนการวิจัยเชิงส ารวจที่มี
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วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความแตกต่างของปรากฏการณ์ และ5. ผลการวิเคราะห์ใหม่ที่ได้มีความลึกซึ้งมากกว่า
ผลการวิจัยเดิม (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)  

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า หลังจากประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามด้านต่าง ๆ         
ที่ศึกษา และเป็นการสรุปภายใต้บริบทเฉพาะเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาเท่านั้น ผลการศึกษาบางหัวข้อมีความขัดแย้งกัน       
ถึงแม้เป็นการศึกษาในหัวข้อเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า          
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการหาข้อสรุปค าตอบของปัญหาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยเทคนิคที่เหมาะสม คือ การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลในอดีตมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน และวางแผนไปสู่อนาคต (นิติบดี ศุขเจริญและ 
วัยวุฑฒ์ อยู่ในศ ,2557) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน 
2. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน   
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในห้อง ด้านแรงจูงใจในการอ่าน  และ

ด้านการรับรู้การอ่านส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันในการอ่านไปยังทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน และ
ตรวจสอบความตรงของโมเดล 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2561 วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ งานวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง        

หรือการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
จ านวน 80 เล่ม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 
2561 จ านวน 57 เล่ม ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด 

เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย  
 1. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในห้อง ด้านแรงจูงใจในการอ่าน      

ด้านการรับรู้การอ่าน และด้านความยึดมั่นผูกพันในการอ่าน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน   

2. เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปีพ.ศ. 2545 – 2561 และมีการศึกษา
ตัวแปรตามข้อ 1 ที่ให้ผลการวิจัยในรูปค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบ แนวคิดในการวิจัย
อย่างน้อย 2 ตัวแปร  

3. เป็นงานวิจัยที่มีประชากรอยู่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและสามารถสืบค้นฉบับสมบูรณ์ได ้
4. เป็นงานวิจัยที่น าเสนอค่าสถิติที่สามารถน าไปค านวณค่าขนาดอิทธิพลได้ 

ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ในการคัดเลือกงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์อภิมานผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้  

1. ส ารวจรายช่ือรายงานวิจัยของหน่วยงาน รวมทั้งวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ    
การอ่านภาษาอังกฤษจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดแห่งชาติ ระบบสืบค้นฐานข้อมูล     
ฉบับเต็มมหาวิทยาลัย (ThaiLis digital collection) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของห้องสมุด     
มหาวิทยาลัยต่างๆโดยค าส าคัญที่ใช้ค้น ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่าน การอ่านภาษาอังกฤษ ผลการพัฒนาทักษะ      
การอ่านภาษาอังกฤษ 

2. อ่านงานวิจัยในเบื้องต้นเพื่อศึกษาสาระเนื้อหาในรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ว่ามีคุณสมบัติ     
ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ก าหนดไว้หรือไม่  

3. คัดเลือกรายงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ผ่านเกณฑ์จัดท าแฟ้มข้อมูลรายช่ือ และบรรณานุกรม
ของรายงานการวิจัย  

จากการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัย (ThaiLIS) และฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยพบว่ามีรายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาตัวแปร
สอดคล้องตามกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 
หรือเชิงทดลอง ซึ่งค่าสถิติ ที่ได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้น จึงมีรายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ส าหรับการในวิจัยครั้งนี้ 21 สถาบัน 
จ านวนรวม 80 เล่ม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย พบว่ามีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตาม      
ที่ผู้วิจัยก าหนด จ านวน 57 เล่ม   
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ตัวแปรในการวิจัย  
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย และตัวแปรผลการวิจัยมีรายละเอียด 

ดังนี ้
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย หมายถึง ตัวแปรที่พบจากรายงานการวิจัยที่เป็นคุณลักษณะต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการวิจัยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านการตีพิมพ์ ด้านวิธีการวิจัย และด้านคุณภาพงานวิจัย 
จ านวน 20 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านการตีพิมพ์ หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการพิมพ์งานวิจัย ประกอบด้วย     
ตัวแปรจ านวน 3 ตัวแปร คือ ปีที่พิมพ์ สถาบันที่ผลิตงานวิจัย หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย  

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัย หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีด าเนินการ วิจัยในแต่ละ
ข้ันตอนของการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 16 ตัวแปร คือ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ประเภทงานวิจัย 
แบบแผนการวิจัย การออกแบบงานวิจยั แหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุม่ตัวอย่าง วิธีการเลือกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภทของตัวแปรต้น ประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรต้น ประเภทการหาค่าความเที่ยงวัดตัวแปรต้น 
ค่าความตรงวัดตัวแปรต้น ค่าความเที่ยงวัดตัวแปรต้น ประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ประเภทการหาค่าความตรงวัด
ตัวแปรตาม ประเภทการหาค่าความเที่ยงวัดตัวแปรตาม ค่าความตรงวัดตัวแปรตาม ค่าความเที่ยงวัดตัวแปรตาม 
ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล และประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านคุณภาพงานวิจัย หมายถึง คุณสมบัติด้านความถูกต้องเหมาะสม 
ความน่าเช่ือถือของรายงานการวิจัย ประเมินโดยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน ซึ่งเป็นแบบประเมิน
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ   

ตัวแปรผลการวิจัย หมายถึง ค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ที่วัดในรูปค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
(correlation coefficient) ที่แสดงผลการวิจัยเป็นคะแนนมาตรฐานอันแสดงถึงความมีอยู่จริง (existence) ทิศทาง 
(direction) และขนาด (magnitude) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้     
คือ ตัวแปรด้านการจัดการเรียนการสอนในห้อง ตัวแปรด้านแรงจูงใจในการอ่าน ตัวแปรด้านการรับรู้การอ่าน 
ตัวแปรด้านความยึดมั่นผูกพันในการอ่าน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อภิมานมี 3 ชุดคือ 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 2) แบบบันทึกข้อมูล

คุณลักษณะงานวิจัยส าหรับงานวิจัยเชิงทดลอง และ 3) แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยส าหรับงานวิจัย
สหสัมพันธ์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือน มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  
1. ส ารวจข้อมูลวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลฉบับเต็มมหาวิทยาลัย (ThaiLIS) 

และจากฐานข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2561 
2. อ่านข้อมูลรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์อย่างคร่าวเพื่อคัดเลือกงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ที่ตรงตาม

เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย  
3. ผู้วิจัยอ่านงานที่คัดเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด เพื่อท าการประเมินคุณภาพ งานวิจัย 

บันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยพร้อมทั้งค่าสถิติต่าง ๆ 
4. จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยผู้วิจัยจัดกลุ่ม

ผลการวิจัยที่อยู่ในรูปค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 วิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยที่น ามาศึกษาด้วยสถิติเบื้องต้นในการวิจัย   
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จ าแนกตามตัวแปร

คุณลักษณะของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ 1-way ANOVA การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่ออธิบายความแปรปรวน       
ในตัวแปรตามดัชนีมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM    

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลส่งผ่านในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัย    
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Two 
stage SEM ของ Cheung (Cheung & Chan, 2005; Cheung & Chan, 2009) 
 

ผลการวิจัย  
1. งานวิจัยที่น ามาศึกษา มีข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะที่เป็นตัวแปรในงานวิจัยที่น ามาศึกษามี 19 ตัวแปร 

ได้แก่ ช่วงปีที่พิมพ์เผยแพร่ผลวิจัย สถาบันที่ผลิตงานวิจัย หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประเภทงานวิจัย ประเภทของสมมติฐาน แบบแผนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย แหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประเภทของตัวแปรต้น ประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรต้น 
ประเภทการหาค่าความเที่ยงวัดตัวแปรต้น ประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ประเภทการหาค่าความตรงวัดตัวแปรตาม 
ประเภทการหาค่าความเที่ยงวัดตัวแปรตาม และประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ค่าขนาดอิทธิพลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .447      
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .282 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากงานวิจัยทั้ง 57 เล่ม       
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานวิจัยทุกตัว ยกเว้นแหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปร จ านวนสมมติฐานตัวแปรดัมมี่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแปรดัมมี่
วัตถุประสงค์การวิจัยที่มีหลายแบบ ตัวแปรดัมมี่การตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทางตัวแปรดัมมี่งานวิจัยที่ออกแบบ
การวิจัยแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อน - หลัง ตัวแปรดัมมี่การสุ่มหลายข้ันตอน ตัวแปรดัมมี่การสุ่มแบบกลุ่มตัวแปรดัมมี่แรงจูงใจ  
และความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรตาม คะแนนประเมินงานวิจัยสัมประสิทธ์ิการถดถอยทางบวก         
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรตัวแปรดัมมี่ วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา ตัวแปรดัมมี่
ประเภทการหาความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรตาม และตัวแปรดัมมี่การออกแบบวิจัยสหสัมพันธ์ที่มีสัมประสิทธ์ิ     
การถดถอยทางลบและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรทั้งหมดอธิบายความแปรปรวนของดัชนี
มาตรฐานได้ร้อยละ 60.80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าดัชนีมาตรฐานแบบพหุระดับผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความแปรปรวน
ของดัชนีมาตรฐานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกิดจากความแปรปรวนระหว่างเล่ม              
โดยมีองค์ประกอบความแปรปรวน เท่ากับ .177 ส่วนภายในเล่มมีองค์ประกอบความแปรปรวนเท่ากับ .007    

3. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยด้านการสอนในห้องเรียน เจตคติต่อการอ่าน และความรู้
เกี่ยวกับการอ่านส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันที่มีต่อทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก (2 =  54.77, df = 47, p = .20, 2/df = 1.165, 
GFI = 1.00,  AGFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = .007, SRMR = .019) โดยตัวแปรในโมเดล          
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 41 อิทธิพลรวมของตัวแปร        
ในโมเดลส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันในการอ่านไปยังทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ .64 การสอนในช้ันเรียน 
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เท่ากับ .62 แรงจูงใจในการอ่าน เท่ากับ .37 และการรู้ในการอ่าน เท่ากับ .35 ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ขนาดอทิธิพลของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างปจัจัยที่สง่ผลต่อการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

ตัวแปรเหตุ 
การจัดการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน (INSTRUC) 

แรงจูงใจในการอ่าน 
(MO) 

การรับรู้การอ่าน 
(COG) 

ความยึดม่ันผูกพัน 
ในการอ่าน (RENG) 

ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

Unstandardized solution 

INST สปส. - - - - - - - - - - - - 

 SE - - - - - - - - - - - - 

MO สปส. 0.84** - 0.84** - - - - - - - - - 

 SE 0.03 - 0.03 - - - - - - - - - 

COG สปส. 0.88** - 0.88** 0.54** - - - - - - - - 

 SE 0.02 - 0.02 0.12 - - - - - - - - 

RENG สปส. 0.97** 0.97** - 0.58** - 0.58** 0.54 - 0.54** - - - 

 SE 0.03 0.03 - 0.12 - 0.12 0.03 - 0.12 - - - 

ACH สปส. 0.62** 0.62** - 0.37** 0.37** - 0.35** 0.35** - 0.64** - 0.64** 

 SE 0.02 0.02 - 0.08 0.08 - 0.08 0.08 - 0.03 - 0.03 

Completely standardized solution 

INST สปส. - - - - - - - - - - - 0.57 

MO สปส. 0.84 - 0.84 - - - - - - - - - 

COG สปส. 0.88 - 0.88 - - - - - - - - - 

RENG สปส. 0.97 0.97 - 0.58 - 0.58 0.54 - 0.54 - - - 

ACH สปส. 0.62 0.62  0.37 0.37 - 0.35 0.35 - 0.64 - 0.64 

ค่าสถิติ 


2= 54.77 ,  df = 47, p = 0.20, RMSEA = 0.007, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, SRMR = 0.019 
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ภาพที่ 2 โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลจ าแนกตามตัวแปรคุณลักษณะ

ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมีความแตกต่างกัน 
ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้วิจัยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
(assumption) เกี่ยวกับความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของผลการวิจัยในรูปค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างระดับต่าง ๆ  ภายในกลุ่ม (Levene’s test homogeneity of variance) ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
ผู้วิจัยจะใช้การทดสอบ Welch ซึ่งเป็นสถิติทดสอบที่มีความแกร่งต่อค่าเฉลี่ยที่ไม่เท่ากัน (Robust test of 
equality of means) (ชลกร ชุ่มกลาง, 2562) ค่าสถิติที่ได้จะเป็นสถิติ F ชนิด Asymptotically F distributed        
เมื่อผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่         
โดยใช้การทดสอบ วิธี Scheffe’s ในกรณีที่ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับต่าง ๆ ภายในกลุ่มเท่ากัน         
และใช้การทดสอบวิธี  Dunnett -C  ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น พบว่างานวิจัย    
มีดัชนีมาตรฐานตัวแปรต้น 19 ตัวแปร ทุกตัวแปรมีความแตกต่างกันตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01 ยกเว้น ตัวแปรช่วงปีที่พิมพ์เผยแพร่ผลวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภทของ     
ตัวแปรต้น และประเภทการหาค่าความเที่ยงวัดตัวแปรต้น ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05 โดยตัวแปร
แหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรตามของงานวิจัย ไม่พบความแตกต่าง  

2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยระดับภายในเล่มและระดับระหว่างเลม่วิจัย พบว่ามีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า
งานวิจัยจะศึกษาปัญหาเดียวกัน แต่เมื่อมีคุณลักษณะของงานวิจัยมีความหลากหลายก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ผลการวิจัยมีความแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อค้นหา
คุณลักษณะงานวิจัยที่มีอิทธิพลท าให้ผลการวิจัยทีศึ่กษาปัญหาเดียวกันมีความแตกต่างกนั โดยท าการวิเคราะห์
ทั้งอิทธิพลทางตรงในระดับเดียวโดยวิเคราะห์รวมทั้งทั้งสองประเภทด้วยการวิเคราะห์สองระดับโดยแบ่งเป็นระดับ
ภายในเล่มวิจัยและระดับระหว่างเล่มวิจัย อธิบายได้ว่าในงานวิจัยแต่ละเล่มที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ ตัวแปรที่มีอิทธิพล
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ต่อค่าดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ การสุ่มหลายข้ันตอน และการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบด้วยสถิติที ดังนั้นในการท าวิจัย
แต่ละครั้งจะต้องให้ความส าคัญกับวิธีการได้มาซึง่กลุม่ตัวอย่าง และประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชลกร ชุ่มกลาง (2562) ที่พบว่า การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และสถิติที่เหมาะสมจะท าให้ผลการวิจัย         
มีความน่าเช่ือถือ  

ส่วนในระดับระหว่างเล่มวิจัย ผลการวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มrandom effect พบว่า ค่าคงที่ของการวิเคราะห์
ระดับค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี
มาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน intercept ไม่มีความแปรเปลี่ยนระหว่าง
เล่มงานวิจัย ซึ่งอธิบายได้ว่า ระหว่างงานวิจัยแต่ละเล่มที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ คุณลักษณะของงานวิจัยระหว่าง
เล่มไม่ได้ส่งผลต่อดัชนีมาตรฐานในการวิจัย  ซึ่งสอดคล้อง ชลกร ชุ่มกลาง (2562) ที่พบว่างานวิจัยแต่ละเล่มมี
ความเฉพาะเจาะจงในเล่มวิจัย ตามประเด็นที่ศึกษา คุณลักษณะงานวิจัยในแต่ละเล่มไม่สามารถส่งผลถึงกันได้ 

3. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลส่งผ่านในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์ดีมาก        
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในห้อง 
แรงจูงใจในการอ่าน และการรับรู้การอ่าน มีอิทธิพลส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันในการอ่านไปยังผลการพัฒนาทักษะ     
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับชลกร ชุ่มกลาง (2562) ที่พบว่า กลยุทธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพของนักเรียน  กลยุทธ์การสอนและพฤติกรรมของครู การสนับสนุนทางการเรียน และคุณลักษณะของ
นักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ัน   
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะงานวิจัยที่แตกต่างกันท าให้งานวิจัยให้ผลการวิจัยในรูปค่าดัชนีมาตรฐาน
แตกต่างกัน ซึ่งคุณลักษณะงานวิจัยที่ท าให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน ได้แก่  ช่วงปีที่พิมพ์เผยแพร่ สถาบันที่ผลิตงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประเภทงานวิจัย แบบแผนงานวิจัย ประเภทของสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ประเภทของตัวแปรต้น ประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรต้น ประเภทการหาค่าความเที่ยงที่ใช้วัดตัวแปรต้น 
ประเภทการหาค่าความตรงที่ใช้วัดตัวแปรตาม ประเภทการหาค่าความเที่ยงที่ใช้วัดตัวแปรตาม ประเภทของการ      
วิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การท าวิจัยเพื่อศึกษาหรือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพดี นักวิจัย หรือสถาบันที่ผลิตผลการวิจัย ควรพิจารณาคุณลักษณะ
ดังกล่าวอย่างละเอียดและอย่างระมัดระวัง 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุระดับ พบว่าคุณลักษณะงานวิจัย ได้แก่ ประเภทของการสุ่ม 
และประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท านายผลการวิจัยในรูปค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นหากต้องการท างานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพดี ควรค านึงถึง และให้ความส าคัญกับประเภทของการสุ่ม       
และประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป  
 เนื่องจากในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ก าหนดกรอบของการศึกษาตัวแปรผลการวิจัยคือปัจจัย

ที่ส่งต่อผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ครั้งต่อไปควรก าหนดของเขตนิยามของตัวแปรตามให้มี
ความครบคลุมในทุกทักษะของการใช้ภาษา ซึ่งจะท าให้ได้ผลวิจัยทีชั่ดเจนและลุ่มลึกครอบคลุมในทุกมิต ิดังนั้น
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ในครั้งต่อไปควรก าหนดของเขตนิยามของตัวแปรตามให้ครอบคลุมทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด และการเขียน 
ซึ่งจะท าให้ได้ผลวิจัยที่ครอบคลุมในทุกด้าน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ     
จ านวน 372 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ประเมิน
ความต้องการจ าเป็นและจัดล าดับความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี PNIแบบปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จ านวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
ผลการวิจัย พบว่า 1.สภาพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่มีมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
รองลงมาได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ตามล าดับ 2.ความต้องการ
จ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้านที่ มีค่ามากที่สุดคือ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
รองลงมาได้แก่ ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านการสื่อสารและมีส่วนร่วม ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : การประเมินความต้องการจ าเป็น; ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม; ศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the state and assess the needs assessment of learning 

and innovation skills in the 21st century for students of North Bangkok University. The quantitative sample 
consisted of 372 undergraduate students from North Bangkok University using questionnaires to collect 
data. The statistics used for data analysis are mean, standard deviation and analysis of needs assessment 
and prioritization of needs through Priority need index (PNI), qualitative sample groups consisting of 12 
undergraduate students from North Bangkok University. Data were collected by an in-depth interview. Use 
content analysis : The results of the research revealed that: 1. With the condition of learning and 
innovation skills in the 21st century, students pay more attention to communication and collaboration. 
Followed by in the areas of creatively and innovation and critical thinking and problem solving 
respectively. 2. The need for learning and innovation skills in the 21st century, the most valuable aspects 
were critical thinking and problem solving. Followed by creatively and innovation and in communication 
and collaboration respectively. 

 

Keywords : Needs Assessment; Learning and Innovation Skills; The 21st Century 
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บทน า 
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ  

จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค 
ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต
(TruePlookpanya, 2018) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้าน Technology และ
นวัตกรรม (Innovation) ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่
ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัวซึ่งเป็นยุคที่ Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคน
ไม่เว้นแม้แต่ตัวนักศึกษา สิ่งเหล่านี้มีผลต่อนักศึกษาในทุก ๆ  แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้
ต่อสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว การเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง  
ของนักศึกษาทั้งจากห้องเรียนและจากชีวิตประจ าวัน ซึ่งเราจะพบว่า Technology นั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคน
อยู่ตลอดเวลา (British Council, 2019) 

นอกจากการเข้ามาของเทคโนโลยีแล้วการใช้ชีวิตในการท างานหรือการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 21 
ทุกคนควรจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในด้านอื่นเพื่อการท างานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่นักศึกษา
ควรจะมีในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะหลักส าหรับการใช้ชีวิต (3Rs) และทักษะส าหรับการพัฒนาตนเอง (7Cs)  
โดยทักษะหลักส าหรับการใช้ชีวิต (3Rs) ประกอบด้วย ทักษะการรู้หนังสือ ได้แก่  Reading (ทักษะการอ่าน),  
Writing (ทักษะการเขียน) และ  Arithmetic  (ทักษะเลขคณิต)  ส่วน ทักษะส าหรับการพัฒนาตนเอง (7Cs)  
ประกอบด้วย ทักษะ 7 ด้าน คือ 1.ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and 
problem solving) 2. ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (communications, information, 
and media literacy) 3. ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (collaboration, teamwork 
and leadership)  4.ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) 5. ด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (computing and ICT literacy 6. ด้านการท างาน การเรียนรู้ และ
การพึ่งตนเอง (career and learning self–reliance) และ 7. ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์   
(cross–cultural understanding) (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557 และ Wikipedia, 2017) โดยทักษะส าหรับ      
การพัฒนาตนเอง (7Cs) สามารถน ามาจัดหมวดหมู่เป็นทักษะที่ใช้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก      
และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที ่21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ได้แก่ 1.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ          
2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ       
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ           
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
และความรู้ด้านเทคโนโลยี 3.ด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และ        
เป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบ
เช่ือถือได้ (Accountability) และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) (ยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ , 2018          
และ Pavón & Nicolaou, 2017) 

ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์   
เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนวิธีการพัฒนา ท าอย่างไรให้นักศึกษามีความพร้อมและมีระบบการ          
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ที่เช่ือมโยงกันส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเพื่อให้สอดรับ         
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษนี้จะต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จาก
การลงมือท าลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถสร้างความรู้จากสิ่งที่ตนเองปฏิบัติสามารถน าความรู้ใหม่ไปใช้ได้
อย่างสร้างสรรค์(Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) และเตรียมตัวเพื่อการใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง 
(Life in the Real World) มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เบญจวรรณ        
ถนอมชยธวัช, 2559 และ Great Schools Partnership, 2016) โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม    
ซึ่งถือเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเพราะช่วยให้นั กศึกษามีความสามารถในการคิดเป็น 
สร้างสรรค์เป็นและสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ต้นเองสร้างสรรค์ได้ ส าหรับทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีจุดเน้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการท างาน (อนุชา โสมาบุตร, 2557 และ Wikipedia, 2017) ได้แก่ 1.ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) 2.การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยและ3.การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
(Communication and Collaboration)  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนับว่ามีความส าคัญและเป็นกลไกลที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้มี
การส่งเสริมทั้งกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมและสิ่งสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดข้ึนส าหรับเป็น
แนวทางการส่งเสริมนักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นช่องว่าง (Gap) 
เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย             

นอร์ทกรุงเทพ 
 2. เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็นและการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

167



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 
 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) I Vol.6 No.2 (May-August 2020):ISSN 2465-3578 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Servey Research) เก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม     
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 จากนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และ3. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
(Communication and Collaboration) (อนุชา โสมาบุตร, 2557 และ Wikipedia, 2017) โดยมีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 805 คน คณะนิเทศศาสตร์      
จ านวน 216 คน คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2,684 คน คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 265 คน  คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 1,035 คนและคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 213 คน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 5 ,218 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณโดยใช้สูตรการค านวนของ Taro 
Yamame ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +5% (Yamane, 1967) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 372 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา 2562       
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) ดังนี้ 1.แบ่งนักศึกษาตามคณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์     
ในแต่ละคณะสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตามสัดส่วน (Proportional Allocation) โดยเทียบสัดส่วนได้กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 58 คน คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 16 คน คณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 191 คน คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 18 คน คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 74 คนและคณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 14 คน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 372 คน ดังตาราง 1 
 
 
 

สภาพทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21     

ของนักศึกษา 

ความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในด้าน 

1. ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
3. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม  

ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
1. เพศ  
2. ชั้นปี 
3. ระดับผลการเรียน 
4. กลุ่มสาขาวิชา 
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ตาราง 1 ขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับ              รายชื่อคณะ จ านวนนักศกึษา
ทั้งหมด 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  805 58 
2 คณะนิเทศศาสตร์  216 16 
3 คณะบริหารธุรกิจ  2,684 191 
4 คณะรัฐศาสตร์  256 18 
5 คณะศิลปศาสตร์  1,035 74 
6 คณะศึกษาศาสตร์  213 15 
รวม  5,218 372 

 

ข้อมูล ณ ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2562 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) 
  

กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากคณะต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คณะ ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
โดยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย พร้อมกับแบบสอบถามที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว ไป
ยังคณะต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2.  เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนทั้งข้อมูลและ
จ านวนของแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาจัดหมวดหมู่และลงรหัสข้อมูล  

 3.  บันทึกข้อมูลของแบบสอบถาม แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 ส าหรับการแปลผลค่าเฉลี่ย (Mean) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)  
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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2. การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21        
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ใช้การวิเคราะห์ประเมินความต้องการจ าเป็น และจัดล าดับความ
ต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี PNIแบบปรับปรุง (Priority need index-PNI) แบบปรับปรุง พร้อมน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง  

3. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยบรรยายเป็นความเรียง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 
 2. การวิเคราะห์ประเมินความต้องการจ าเป็น และจัดล าดับความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี           

PNIแบบปรับปรุง (Priority need index-PNI) แบบปรับปรุง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ซึ่งมีสูตรดังนี้ PNImodified      
= (I-D)/D เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความต้องการจ าเป็นใช้ค่า PNImodified ที่ ≥ 0.3 หรือล าดับที่มีค่าสูงสุด  

 

ผลการวิจัย 
ส่วนท่ีหน่ึง ผู้วิจัยน าเสนอการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 58 คน คณะนิเทศศาสตร์ 
จ านวน 16 คน คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 191 คน คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 18 คน คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 74 คน      
และคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 14 คน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 372 คน 

สภาพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ        
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.77, S.D.= .62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านการสื่อสารและการมี     
ส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X =3.81, S.D.= .67)  รองลงมาได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์   
และนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก ( X =3.80, S.D.= .62) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาในระดับมาก ( X =3.72, S.D.= .70) ตามล าดับ ในด้านความคิดสร้างสรรค์           
และนวัตกรรม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  การเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ  ที่ส่งผลต่อระบบ
การเรียนรู้ของตนเองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ มีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์       
ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีเทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิด
ที่เปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น การประชุมระดมสมอง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ       
หรืออาจารย์ เป็นต้น อยู่ในระดับมาก และ มีภาวะผู้น าในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  การใช้เหตุผลทุกครั้งในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ การใช้เหตุผลที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลีย่น้อยที่สุด ได้แก่ การตีความหมาย
สิ่งที่ก าลังวิเคราะห์ได้อย่างน่าเช่ือถืออยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณารายด้าน 
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยใช้สื่อที่มีในปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ 
การใช้การสือ่สารเพือ่สรา้งการมสี่วนร่วมกับเพื่อน ๆ  หรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ การสร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน อยู่ในระดับมาก การใช้การสื่อสาร
ในการสอนสิ่งต่าง ๆ  ให้กับผู้อื่นอยู่ในระดับมาก การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การสื่อสาร
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อยู่ในระดับมาก และ การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกันอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21         
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยภาพรวม รายการความต้องการจ าเป็นที่พบว่ามีค่า PNImodified สูงสุด ได้แก่         
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา มี PNImodified = 0.121 รองลงมาได้แก่ ด้านการสื่อสาร   
และการมีส่วนร่วม มี PNImodified = 0.108 และรายการที่มีค่า PNImodified น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม มี PNImodified = 0.105 ตามล าดับ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรายการ
ความต้องการจ าเป็นที่พบว่ามีค่า PNImodified สูงสุด ได้แก่ การน าเอานวัตกรรมต่าง ๆ  มาสู่การปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ 
รองลงมา ได้แก่ มีเทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เช่น การประชุมระดมสมอง 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน กับเพื่อนๆหรืออาจารย์ เป็นต้น และน้อยที่สุดคือ มีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์  
ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต ตามล าดับ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา รายการความต้องการจ าเป็น    
ที่พบว่ามีค่า PNImodified สูงสุด ได้แก่ การตีความหมายสิ่งที่ก าลังวิเคราะห์ได้อย่างน่าเช่ือถือ รองลงมา ได้แก่ 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุดได้ และน้อยที่สุดคือ การใช้เหตุผลทุกครั้งในการพิจารณา      
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม รายการความต้องการจ าเป็นที่
พบว่ามีค่า PNImodified สูงสุด ได้แก่ การสร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน    
และการใช้การสื่อสารในการสอนสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้อื่น รองลงมาได้แก่ สามารถสรุปองค์ความรู้จากสิ่งที่รับฟังได้          
และน้อยที่สุดคือ การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ  หรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 

ส่วนท่ีสอง สภาพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
และการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (เชิงคุณภาพ) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ      
จ านวน 12 คน จาก 6 คณะ   

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21  
ซึ่งประกอบไปด้วยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหาและด้านการสื่อสาร พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การ
พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยพยายามพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้              
และนวัตกรรมเพราะเป็นทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะอื่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานเพราะทักษะการเรียนรู้เป็นทักษะที่ท าให้นักศึกษามีความคิดที่สร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหา         
ได้อย่างมีคุณภาพและสื่อสารได้กับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลในองค์กรและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง        
ในชีวิตของนักศึกษา ปัจจุบันนี้ทุกด้านที่ประกอบเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21           
มีความส าคัญทั้งหมดแต่ต้องดูว่าบริบทไหนที่มีความส าคัญมากและควรต้องสนับสนุน โดยด้านที่มีความส าคัญมากก็คือ 
ด้านการสื่อสารเพราะว่าคนส่วนใหญ่รู้จักการใช้เทคโนโลยีและสามารถพัฒนานวัตกรรมได้แล้วแต่การศึกษา   
ให้คนอื่นเข้าใจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะการศึกษาในองค์กรทีท่ างานการศึกษาดังกลา่วต้องมีกระบวนการเรียนรู้
ที่จะใช้สื่อให้เหมาะสม เนื่องจากมีสื่อที่หลากหลายทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกับความต้องการ
จึงจ าเป็นต้องระมัดระวังในการใช้สื่อ เพราะสื่อมีทั้งด้านบวกและด้านลบ นักศึกษาสามารถใช้สื่อในการสื่อสาร
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ทั้งในชีวิตประจ าวันและในการท างานได้อย่างดีเพราะจะช่วยสร้างความถูกต้องชัดเจนที่เกิดจากการพูดการเขียน 
นอกจากนั้นการใช้สื่อยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากประเด็นของการ
สื่อสารที่นักศึกษาให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกแล้ว นักศึกษายังให้ความส าคัญกับการมีความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเพราะในอนาคตการท างานต้องอาศัย
มุมมองและความคิดใหม่ๆเพื่อการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคนิควิธีการท างานใหม่ ๆ นอกจากนั้น
ความคิดสร้างสรรค์ยังส่งผลไปถึงการคิดที่รอบคอบและสามารถน าความคิดนั้นไปใช้ได้ยังมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในปัจจุบันการเปิดใจและยอมรับมุมมองของคนอื่นภายใต้สภาพที่เป็นจริงจะมีผลต่อการเรียนรู้     
ของนักศึกษาทุกคนจะท าให้นักศึกษารู้จักการใช้เหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา  

พบว่ามีความจ าเป็นและความส าคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา รองลงมาได้แก่ ด้านการสื่อสารและการมสี่วน
ร่วมและด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามล าดับ เนื่องจากนักศึกษามีมุมมองว่าส่วนใหญ่แล้ว      
การบูรณาการทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ได้เสริมและเน้นย้ าเกี่ ยวกับประเด็น
ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและการสื่อสารในระดับที่ค่อนข้างมากในรายวิชาต่าง ๆ แต่ยังขาดเรื่อง
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากความต้องการจ าเป็น
ในเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจะเป็นความต้องการจ าเป็นที่นักศึกษาคิดว่า           
มีความส าคัญและควรจะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาแลว้ ควรจะต้องสนับสนุนในเรื่องของ
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการสื่อสารไปด้วยเพราะทุกอย่างรวมบูรณาการเป็นเรื่องเดียวกันและออกจากกันได้ยาก   
เพราะนักศึกษาจะสามารถคิดและแก้ปัญหาได้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์หรืออาจต้องใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น การแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ต้องค้นหาข้อมูลจึงจ าเป็นต้องใช้
ทักษะในการสื่อสารและการสืบค้นแต่ถ้าหากพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ  ก็จะพบว่าองค์ประกอบในด้านของการคิด  
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนามากที่สุดคือ การอธิบายหรือตีความสิ่งที่ก าลังวิเคราะห์       
ให้มีความน่าเช่ือถือ ในด้านของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมควรจะเร่งสร้างทักษะในเรื่องการพูด การเขียน           
และการใช้สื่อต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน ในด้านของความคิดสร้างสรรค์
จะต้องน านวัตกรรมต่าง ๆ  มาปฏิบัติให้ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น มีเทคนิคการคิดที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ     
ทั้งจากผู้รู้หรือการสืบค้นความรู้ด้วยตัวเอง  

จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน 
1.สภาพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาให้ความส าคัญ   
กับด้านการสื่อสารและการมีสว่นร่วม โดยเฉพาะในประเด็นของการใช้สื่อที่ค่อนข้างหลากหลายซึ่งในปัจจุบันน้ี
มีให้เห็นเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีอิทธิพลกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น
นักศึกษายังให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพราะถือเป็นกระบวนการในการพัฒนาตนเอง
ให้มีใจยอมรับในมุมมองหรือความคิดใหม่ ๆ ที่ เกิดข้ึนในสังคมตลอดจนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
และสามารถน าความคิดนั้นมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยใช้เหตุผลในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเกิดปัญหา
น้อยที่สุด 2.ความต้องการจ าเป็นด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา รองลงมาได้แก่ 
ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านการสื่อสารและมีส่วนร่วม โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และการแก้ไขปัญหาควรจะต้องเน้นในเรื่องของการน านวัตกรรมต่าง ๆ  มาสู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์โดยมีการเปิดใจ
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ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ด้ านการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญโดยนักศึกษาจะต้องเปิดใจ
ยอมรับฟังความรู้ใหม่ ๆ หรือข่าวสารจากสังคมเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ ด้านของการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ควรจะต้องมีการสื่อสารให้ถูกต้อง ชัดเจนทั้งภาษาพูดภาษาและภาษาเขียน ตลอดจนสามารถสรุปองค์ความรู้
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากสภาพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมและด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวทั้งจากกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ      
ท าให้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจึงอยู่ในระดับมาก     
ทุกด้านและเป็นผลให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเด็น
ของการใช้สื่อที่ค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากในปัจจุบันมีสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบที่เข้ามามีอิทธิพลกับนักศึกษา
เป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและรู้จักการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารอย่างระมัดระวังและถูกต้อง 
เพราะเป็นช่องทางให้เกิดการมีส่วนร่วมได้หลากหลายมิติ ตลอดจนน าความรู้ความสามารถในการสื่อสารไปใช้ประยุกต์    
ในการท างานได้ นอกจากนั้นนักศึกษายังให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพราะถือเป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาตนเองให้มีใจยอมรับในมุมมองหรือความคิดใหม่ ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมตลอดจนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสามารถน าความคิดน้ันมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใช้เหตุผลในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและ
เกิดปัญหาน้อยที่สุดสอดคล้องกับ กัลยา สร้อยสิงห์ (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก         
โดยด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ซึ่งเน้นให้นักศึกษรับฟังค าวิจารณ์จากผู้ร่วมงาน 
รองลงมามีค่ าเฉลี่ยเท่ากัน คือ นักศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานตามหลักเหตุผล กับ นักศึกษาเปิดโอกาสให้    
ผู้ร่วมงานแสดงความรู้ความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มที่ 

ในส่วนของความต้องการจ าเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในทุกด้านมีค่าน้อยกว่า 0.3 เนื่องจากนักศึกษามีความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่
นักศึกษาคาดหวังมีความใกล้เคียงกัน เพราะนักศึกษามีมุมมองว่าส่วนใหญ่แล้วการบูรณาการทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ได้เสริมและเน้นย้ าเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ และบูรณาการในรายวิชา
และกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาด้านที่มีค่าความต้องการจ าเป็นมากที่สุดคือ ด้านการคิด  
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา รองลงมาได้แก่ ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านการสื่อสาร       
และมีส่วนร่วม ตามล าดับ ในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหานักศึกษาคิดว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหามีความส าคัญเพราะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต     
ได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สอดคล้องกับดาวเรือง 
เซี่ยงหลิวและไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2561) ที่ศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ความต้องการจ าเป็นทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาควรเริ่มจากการปลูกฝัง     
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และการให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงและจะน าไปสู่การคิดเพื่อหาแนวทาง         
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ในด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมควรน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญโดยนักศึกษาจะต้องเปิดใจยอมรับฟังความรู้ใหม่ ๆ หรือ
ข่าวสารจากสังคมเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีเทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิดกว้าง        
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น การประชุมระดมสมอง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน กับเพื่อนๆหรืออาจารย์ 
เนื่องจากจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสามารถค้นหาองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพเพราะปัจจุบัน
เป็นยุคของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับ UKEssays (2018) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยี
ยังถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และต่อพฤติกรรมของผู้คนในชีวิตประจ าวันในทศวรรษนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโทรศัพท์มือถือ ทีวีและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วด้วย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับการพัฒนาและมีความเป็นไปได้มากข้ึนที่จะส่งผลให้วัยรุ่นและผู้คนทุกวัย
กลายเป็นผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยี นอกจากนั้นในด้านการจัดการเรียนการสอน Knowing Technologies (2015) 
ไดก้ล่าวว่า การเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในห้องเรียนสามารถช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในช้ันเรียนที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น ในห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางครู
จะเป็นแนวทางมากข้ึนเมื่อนักเรียนเข้าร่วมและการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี สิ่งส าคัญคือต้องเข้าใจว่า
การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับห้องเรียนนั้นไม่ได้เป็นการทดแทนครูที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน         
ที่เหมาะจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและรวมเอาเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เลือกสรร    
มาอย่างดีเข้ากับการสื่อสารแบบคล่องตัว ด้านของการสื่อสารและการมีส่วนร่วม จะต้องมีการสร้างความถูกต้องชัดเจน
ในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียนและการใช้การสื่อสารในการสอนสิ่งต่าง ๆ  ให้กับผู้อื่น สามารถสรุปองค์ความรู้
จากสิ่งที่รับฟังได้ตลอดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ของตนเองได้และมีการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ       
จนน าไปสู่การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นทักษะที่นักศึกษาจ าเป็นต้อง
น าไปปรับใช้ในการท างานและเรียนรู้ที่จะสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
ให้มากยิ่ง ข้ึนโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการท างาน 

2) ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตและสามารถคิด
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลจนน าไปสู่การปรับตัวในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21    
ของนักศึกษา 

2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

3) ควรศึกษาประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ครบทุกมิติ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น     

จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ส้าคัญคือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว และ2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้วอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30, S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า หลักการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.42, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส (ค่าเฉลี่ย 3.32, S.D. = 0.8) และหลักคุณธรรม น้อยที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.17, S.D. = 0.75) ดังนั นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ควรส่งเสริมด้านคุณธรรมโดยให้บุคลากรในหน่วยงานมุ่งเน้นและ
ตระหนักการปฏิบัติงานตามแนวทางและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี ควรปฏิบัติงานและ
บริหารงานโดยใช้ดุลพินิจตัดสินใจไปตามสถานการณ์เม่ือมีเหตุที่จ้าเป็นและสมควรเม่ือสถานการณ์นั นมีกระทบต่อชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน  
 

ค าส าคัญ: การบริหารงาน; ธรรมาภิบาล; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล; ทุ่งมหาเจริญ  
 

Abstract 
This quantitative research aims to study the application of good governance principles in Thung 

Maha Charoen Subdistrict Health Promoting Hospital, Wang Nam Yen District, in Sa Kaeo province. Also,     
it is to guide how to improve its application to it. The findings are as following; the overall application’s 
score of the good governance principles in Thung Maha Charoen Subdistrict Health Promoting Hospital      
of Wang Nam Yen District, Sa Kaeo Province, is at a medium level (mean 3.30, SD = 0.82). Classifying into 
each aspect, the principle of participation was at the highest level (mean 3.42, SD = 0.87), the following is 
the principle of transparency (mean 3.32, SD = 0.8) and the least is principles of morality (mean 3.17, SD = 0.75). Therefore, 
the guidelines for the further development in the application of good governance principles of Thung 
Maha Charoen Subdistrict Health Promoting Hospital, Wang Nam Yen District in Sa Kaeo Province. In this case, improving 
morality’s score promoted by allowing its personnel to focus and be aware of the performance according 
to the guidelines and ethics of the profession to the best of their ability. Besides, work and management 
should base on discretion and contingency decisions in case these critical situations affecting people's 
lives and health. 
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บทน า 
องค์การสหประชาชาติได้เสนอให้ประเทศก้าลังพัฒนาที่ประสบความล้มเหลวในการเร่งปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการเมือง การบริหารการศึกษา การขจัดและลดความยากจน การส่งเสริมให้มีการบูรณา
การทางการผลิตทางการเกษตร การสร้างงานที่พอเพียงกับการเติบโตของประชากร การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม    
และการลดอัตราการขยายตัวของประชากร เป็นต้น โดยน้าระบบการจัดการที่ดีมาใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้
การพัฒนามีภาพของอนาคตที่เป็นรูปธรรมโดยเรียกวิธีการดังกล่าวว่า ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือ Good Governance (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541) ประเทศไทยให้ความส้าคัญ      
ในการน้าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากเช่ือว่าหลักธรรมาภิบาลจะสามารถท้าให้
ประเทศฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ น เมื่อปี พ.ศ. 2540 และท้าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเห็น
ได้จากการก้าหนดหลักธรรมาภิบาลไว้ ในกฎหมายและแผนต่างๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์แหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 – 2559 (สภาการพยาบาล, 2552) ซึ่งได้ก้าหนดให้องค์การพยาบาลสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
ระบบบริการการพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั น ไม่ใช่เพียงแค่องค์การพยาบาลเท่านั นที่ต้องน้าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการตอบสนอง      
ต่อนโยบายภาครัฐด้านการบริการสุขภาพที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) 
เป็นหน่วยพยาบาลดูแลสุขภาพระดับชุมชนที่ต้องเช่ือมโยงการบริหารงานในระบบประกันสุขภาพทั งภาครัฐและเอกชน 
ทั งนี เป็นการประกันสุขภาพของท้องถ่ินในระดับล่างที่ต้องบริหารงานอย่างเป็นธรรมเพื่อคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
กล่าวคือกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดีและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนในชุมชนนั นเอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 
2546) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จึงควรน้าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอย่างถ้วนทั่ว         
ทุกกระบวนการและขั นตอน หลักของธรรมาภิบาลนั นจะมุ่งเน้นการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยมุ้งเน้นให้เกิด
การท้างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนสูงที่สุด       
และเป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาพของชุมชนตนเองอีกด้วย ซึ่งการที่จะท้าให้
หลักธรรมาภิบาลเกิดผลส้าเร็จได้นั น ผู้บริหารหรือผู้น้ามีความส้าคัญเป็นอย่างมากที่จะน้ามายึดปฏิบัติเพื่อให้เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ น ต้องเร่งด้าเนินการให้การศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินนั น (จันทรา แก้วภักดี, 2552)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ เป็นหนึ่งในองค์การพยาบาลระดับชุมชนในอ้าเภอวังน ้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล ซึ่งได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     
ประจ้าต้าบลในปี พ.ศ.2553 ถือว่าเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่จ้าเป็นต้องมีการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งถือว่า
เป็นหัวใจส้าคัญในการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความพึงพอใจและตอบสนองประชาชนให้มากที่สุด 
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุข แต่ต้องท้างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน การน้าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
จึงมีความไม่คล่องตัวมากนัก ด้วยการถูกก้ากับภายใต้การดูแลของภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น แล้วหากต้องบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ ดังนั นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต้าบลทุ่งมหาเจรญิควรจะมุ่งเน้น
พัฒนาการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลไปในทิศทางใด ทั งนี งานวิจัยชิ นนี จึงให้ความส้าคัญในสามมิติของหลัก
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ธรรมาภิบาลเป็นส้าคัญ นั นคือหลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส และหลักคุณธรรม เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ    

อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว จะครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล ตามโครงสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง      
และสังคมที่ดี ตามระเบียบส้านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการสรา้งระบบการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักคุ้มค่า แต่ทั งนี คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งมหาเจริญ   
อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั น จึงมุ่งเน้นเพียงสามหลัก     
ของธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ และหลักการมีส่วนร่วม เท่านั น ด้วยเห็นว่าส้าคัญต่อการ
บริหารงานมากที่สุด และสามารถน้าไปสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ในล้าดับต่อไปภายใต้ตนเองได้อีกด้วย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ     

อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก แต่ทั งนี ก็มีการวิจัย        
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มาผสมผสานด้วยทั งนี เพื่อเติมเต็มให้ผลการวิจัยหนักแน่นขึ น                       
โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา จะครอบคลุมพื นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ 
จ้านวน 13 หมู่บ้าน ประชากรทั งหมด 8,671 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) 
เพื่อหาจ้านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั งหมด โดยได้ก้าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกินระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร ดังนี  
 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 

ธรรมาภิบาล (ระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542)  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส  
- หลักการมีส่วนร่วม 
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สูตร   n    =   N  
                    1+N (e)2 

โดยที่ n = จ้านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ้านวนประชากรทั งหมด 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้เกิดขึ นได้ ในการประมาณค่าสัดส่วนก้าหนดให้เท่ากับ 0.05 แทนค่าดังนี  
n    =      N  

                 1+Ne2 

     =        8,671 
              1+8,671(0.052) 

                                                        = 8,671 
               22.6775 
       

จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง   =      382.361 
ดังนั น จ้านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างส้าหรับการวิจัยครั งนี  เท่ากบั 382 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  

การวิจัยครั งนี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยสร้างขึ นเอง โดยลักษณะ
เป็นโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Observe) จ้านวน 1 ฉบับ และ
แบบตรวจสอบรายการ ( checklist ) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต้าแหน่งงาน 
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต้าบลของประชากรประกอบด้วย 3 หลัก ดังนี  
1. หลักคุณธรรม 

 2. หลักความโปร่งใส 
 3. หลักความมีส่วนร่วม 

เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  =  5 
  ระดับความคิดเห็นมาก   =  4 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  =  3 
  ระดับความคิดเห็นน้อย   =  2 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  =  1 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
น้าเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความคิดเห็นในด้าน    

ความตรงตามเนื อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา จากนั นน้ามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค้าแนะน้าและ
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั งนี  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ้านวน 382 ชุด และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก   

1 ชุด ซึ่งคณะผู้วิจัยเป็นผู้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมาจ้านวน        
382 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั นตอนต่อไปนี  

1.น้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ คือ 

   ค่าร้อยละ =   
จ้านวนที่ได้

จ้านวนเต็ม
 x 100 

3.วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว  ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

(1) ค่าเฉลี่ย   

               ̅        =       
  

 
 

   เมื่อ   
     ̅      =   ค่าเฉลี่ย 
        =   ผลรวมของข้อมูลทั งหมด 
    N =   จ้านวนข้อมูลทั งหมด 

(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    S.D.  = 
√      ̅  

   
  

เมื่อ 
    S.D. =   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    f =  ความถ่ี 
    x =   คะแนนแต่ละตัว 
     ̅      =   ค่าเฉลี่ย 
    N =   จ้านวนข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

การแปลความหมายของคะแนน และการใช้คะแนนเป็นตัวชี วัดซึ่งก้าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ 
ดังนี  ( ประคอง กรรณสูต.2542 : 108 ) 

4.50 – 5.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  3.50 – 4.49  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

4.น้าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลและอภิปรายผลต่อไป 
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ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

เพศชาย จ้านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เป็นเพศหญิง จ้านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมา                  

มีอายุระหว่าง 31 – 30 ปี จ้านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และ ระหว่างอายุ 41 – 50 ปีจ้านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.2 และน้อยที่สุด มีอายุระหว่าง 0 - 20 ปี จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ้านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ
ระดับประถมศึกษา จ้านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ระดับปริญญาตรี จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.0 และน้อยที่สุดคือระดับปริญญาโท จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

อาชีพจะท้างานด้านเกษตรกรรม จ้านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว 
จ้านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ต้าแหน่งงานด้านอื่น ๆ  (เช่น นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) จ้านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุดคือ รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ตอนท่ี 2 ระดับการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

หลักคุณธรรม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า บุคลากรมีความอดทนหรือยับยั งช่ังใจต่อผลประโยชน์ที่เย้ายวน อยู่ในระดับมาก  

หลักความโปร่งใส พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
บุคลากรมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบตามสมควรแก่กรณี อยู่ในระดับปานกลาง และ  

หลักความมีส่วนร่วม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหน่วยงาน    
อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีหลักความมีส่วนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.42, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส (ค่าเฉลี่ย 
3.32, S.D. = 0.8) และหลักคุณธรรม น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.17, S.D. = 0.75)  

ตอนท่ี 3 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน  าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว  

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว  
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) พบว่า 

ด้านคุณธรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว                         
จะปฏิบัติงานตามระเบียบ ไม่หว่ันเกรงต่อการข่มขู่หรืออิทธิพลใดๆ เนื่องจากหน่วยงานเป็นหน่วยงานทางภาครัฐ       
จึงไม่มีผลกระทบต่ออิทธิพลของคนในพื นที่ มีเพียงความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนเท่านั น       
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว แห่งนี ยังไม่เคยถูกร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพราะหน่วยงานเป็นการให้บริการฟรีค่าใช้จ่าย ตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ 
ซึ่งไม่มีช่องทางให้ท้าการทุจริตภายในองค์กร และไม่มีผลกระทบกับประชาชนในด้านความทุจริต  
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ด้านความโปร่งใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว                
จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และมีวิธีเผยแพร่ข่าวด้านสุขภาพ       
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขในการกระจายข่าวสารได้เป็นอย่างดี มีล้าดับขั นตอนการปฏิบัติงาน การก้าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานให้บริการการอนุมัติ หรือไม่และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
ในเรื่องของขั นตอนการท้างาน และการให้บริการ 

ด้านการมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว         
มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อด้าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการสนับสนุนอุปกรณ์     
ทางการแพทย์ เช่น กระเป๋าพยาบาลแก่ หน่วยย่อยของสว่างสระแก้วธรรมสถาน จุดสว่างแผ่นดินทอง เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล โดยมีการรับคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนางาน        
จากตัวแทนผู้น้าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้รับบริการมาเป็นคณะกรรมการช่วยงาน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น 

จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับปานกลางนั น ชี ให้เห็นว่า การบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ยังบริหารงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั งนี หากสังเกต
ให้ดีแล้ว จะพบว่าการท้างานของบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนั น ยังท้างานตามหน้าที่เป็นหลัก 
ถึงแม้จะมีจรรยาบรรณของวิชาชีพมาค่อยก้ากับก็ตาม ทั งนี เป็นไปได้ว่าบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
ยังมีการประเมินการท้างานและยังกังวลกับผลการประเมินที่ยังไม่ได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้บริหารมากนัก        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงลักษณ์ ณ นคร และกัญญดา ประจุศิลปะ (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบ
ประเมินธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้
การดูแลโดยตรงต่อมนุษย์ ดังนั นผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมีความรู้
ความช้านาญในการปฏิบัติ และต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีกระบวนการการบริหารจัดการ
องค์การพยาบาลที่แสดงให้เห็นถึงธรรมาภิบาลในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ มีนโยบายส่งเสริมการ
ปฏิบัติการพยาบาล ตามขอบเขตจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ด้านความโปร่งใส คือ ผู้บริหารทาง       
การพยาบาลควรมีระบบการจัดการที่ก่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบภายในองค์การพยาบาล เนื่องจากกระบวนการ
บริหารงานที่ตรวจสอบได้ ท้าให้บุคลากรพยาบาลรู้สึกถึงความยุติธรรมและไว้วางใจต่อองค์การพยาบาล  

ดังนั น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว จึงต้องหันมาพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาลทั ง 3 มิติ ได้แก่ ความมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส 
และหลักคุณธรรม อย่างจริงจังทั งนี เพื่อให้เกิดการท้างานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรท้างาน ท้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางและจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง    
โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้ประชาชนผู้มารับบริการเป็นส้าคัญ ทั งนี เพื่อช่วยแบ่งเบาการบริหารงานในด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นที่ที่รับผิดชอบอีกด้วย 

2) ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลของบุคลากรในทุกระดับ รวมไปถึงอาสาสมัคร
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ในทุกๆปี ทั งนี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรที่ท้างานได้ตระหนักถึง
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จริยธรรมและคุณธรรม ผ่านการท้างานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลท้างานเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย  
1) ควรจะท้าการเปรียบเทียบการศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลภายในพื นที่ต้าบลทั งหมด 

เพื่อให้เห็นน้ามาเปรียบเทียบความแตกต่างการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
2) ควรเพิ่มตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั งนี เพื่อน้ามาสร้างแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายใต้

หลักธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร               

ในประเด็นปัญหาความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความหมายของภาชนะบรรจุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522       
และปัญหาการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มิได้ให้ค าจ ากัดความ
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้จึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนของค านิยามว่าควรถูกระบุว่าเป็นยา หรือเป็นอาหารประเภทใหม่ 
แม้ว่าความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะถูกกล่าวไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 ว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และพระราชบัญญัติอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องแต่อย่างไรก็มิได้มีการบัญญัติ  ความหมายถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เป็นการเฉพาะในส่วนความหมายของภาชนะบรรจุภัณฑ์น้ันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 พ.ศ. 2528 ว่าด้วย
เรื่อง ภาชนะบรรจุก็มิได้ก าหนดความหมายไว้ เน่ืองจากประกาศฉบับดังกล่าวมีการประกาศใช้มาเป็นเวลานาน และการควบคุม         
การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จากการศึกษากฎหมายการโฆษณา
ของสหราชอาณาจักรมีการตรากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมโฆษณาไว้โดยตรง คือ The Sale of Goods Act และมีกฎหมายกลาง           
คือ Trade Descriptions Act of 1968 ซ่ึงกฎหมายของประเทศไทยไม่มีการบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะเก่ียวกับการโฆษณา          
การวิจัยครั้งน้ีได้เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 โดยปรับปรุงความหมาย 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภาชนะบรรจุภัณฑ์ เพราะการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีลักษณะที่
อยู่ในรูปแบบกระจัดกระจายในส่วนการควบคุมการโฆษณาควรมีการเพิ่มเติมไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ในส่วนการควบคุมการโฆษณาควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ
มาตรา 41 ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้โดยเฉพาะ  
 

ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร; โฆษณา; ภาชนะบรรจุ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study and research on legal measures on dietary supplement 
product control in terms of the meaning of dietary supplements. The meaning of packaging containers 
under the Food Act 2522 B.E. and the problem of the control of advertisement of food supplements 
From the study found that The Food Act, 2522 B.E. did not define dietary supplements, thus causing the 
ambiguity of the definition that they should be identified as medicines or is a new type of food Although 
the definition of dietary supplements is mentioned in the Notification of the Ministry of Public Health No. 
293, 2005 on dietary supplements. And other related laws. However, there is no specific definition of 
dietary supplements. As for the definition of packaging, according to the Notification of the Ministry of 
Public Health No. 92 B.E. 2528 B.E. regarding container, it does not specify the meaning Since the 
announcement has been announced for a long time And the regulation of the advertisement of dietary 
supplements must be licensed under the Food Act of 1979. According to a study of the United Kingdom 
Advertising Law, the Direct Advertising Regulations have been enacted, The Sale of Goods Act and there 
are laws Central is the Trade Descriptions Act of 1968, in which the law of Thailand does not specifically 
enact advertising. This research proposed guidelines for improvement of the Ministry of Public Health 
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Notification No. 293, 2005, by updating the definition. Dietary supplements Container Because the 
enforcement of the laws regarding the control of dietary supplements have sparse forms Advertising 
controls should be added to the Ministry of Public Health's announcement. On dietary supplements 
Regarding the control of advertising, there should be amendments to the Food Act 2522, Section 40 and 
Section 41 regarding the advertisement of dietary supplements. 
 

Keywords : dietary supplements; advertisements; containers 
 

บทน า 
ในอดีตประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายการใช้ชีวิตเป็นระบบพึ่งพาซึ่งกันและกันอาหารการกิน

ของประชากรในอดีตมีลักษณะที่เรียกได้ว่าพึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของประชากร     
ในปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ระบบชีวิตคนเมือง (City Life) มากข้ึนมีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพสังคม    
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างไปจากอดีตทัง้การขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม จากสภาพสังคมที่เปลีย่นแปลงไปท าให้
ส่งผลต่อการบริโภคจากที่เคยมีมาตั้งแต่อดีต กล่าวคือ ผู้บริโภคนิยมแต่อาหารส าเร็จรูป เพื่อน ามาบริโภคในการ      
ด าเนินชีวิตในแต่ละวันโดยไม่ค านึงถึงโภชนาการที่เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาการขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย 
หากมนุษย์รับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู่รวมถึงมีความพิถีพิถันเลือกรบัประทานอาหารเลอืกแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ 
ก็ท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน แต่ในยุคปัจจุบันนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากนัก จึงนิยมบริโภคอาหารที่มีขายอยู่ทั่วไปตามความสะดวก 
ดังนั้นปัญหาที่ตามมาคือร่างกายอาจจะได้รับสารอาหารบางอย่างไม่ครบถ้วน หรือในทางตรงกันข้ามท าให้รับ
สารอาหารบางอย่างมากเกินไปเช่น แป้ง และไขมัน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทั้งนี้การบริโภคอาหาร
ของแต่ละบุคคลอาจท าให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะพฤติกรรมส่วนตัวของผู้บริโภค เช่น รับประทานอาหาร      
ไม่ครบสามมื้อเลือกรับประทานอาหาร เช่น ไม่ทานผักหรือชอบทานแต่เนื้อ รับประทานอาหารไม่หลากหลาย
ท าให้ขาดสารอาหารบางจ าพวกท าให้เกิดความผิดปกติของร่างกายซึ่งส่งผลต่อสุขภาพได้ เช่น เจ็บป่วย เบื่ออาหาร      
ในส่วนของสตรีตั้งครรภ์ต้องการอาหารบางชนิดเพิ่มมากข้ึน ผู้หญิงในวัยมีประจ าเดือนต้องเสริมธาตุเหล็ก       
หรือนักกีฬาต้องบ ารุงร่างกายเป็นพิเศษ ท าให้การสร้างสุขภาพที่ดีโดยการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์      
หรือการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมได้ถูกมองข้ามและละเลยไปด้วยเหตุนี้ การสร้างสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้อง            
ออกก าลังกายหรือรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่จึงเข้ามามีบทบาทในการบริโภคของสังคมในยุคปัจจุบันคือ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่จะสามารถน ามาช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริโภคนั้นมีสุขภาพที่ดี 
ท าให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามามีบทบาทในการบริโภคเป็นอย่างมาก  

สาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคมีแนวคิดความเช่ือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก 
อาจเนื่องมาจากกระแสการบริโภคนิยม ในปัจจุบันน้ีที่ส่งเสริมให้คนเกิดความเช่ือว่า “สุขภาพดีซื้อได้ด้วยเงิน” 
ประกอบกับกลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีการโฆษณาเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนี้ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ เพื่อการจูงใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการ หรือเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อการโฆษณา
ถือว่าเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่ดี หากผู้ท าการโฆษณามีจรรยาบรรณ โฆษณาโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง          
แต่ส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มักพบการโฆษณาที่มีลักษณะเกินจริง โฆษณาให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นยา สามารถป้องกัน บ าบัด บรรเทารักษาโรคได้ ซึ่งเข้าข่ายการโฆษณาผิดกฎหมาย
เนื่องจากไม่มีการขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร      
ในปัจจุบันนี้สามารถเลือกซื้อได้สะดวกตามร้านค้าสะดวกซื้อแต่พบว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร         
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ที่สามารถหาซื้อได้ด้วยความรวดเร็วแต่ไม่มีผู้ที่มีความรู้คอยแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ยังเลือกการสร้างสุขภาพด้วยวิธีคิดง่าย ๆ  ว่าเราสามารถซื้อสุขภาพได้ด้วยเงินทอง จึงสอดคล้องรับ
กับการส่งเสริมการตลาด ของบรรดาผู้ประกอบกิจการธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่พยายามช้ีชวนชักน า 
ให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระยะแรก ๆ โฆษณาว่าเป็นสินค้าช่วยเสริมอาหาร 
เมื่อสินค้าดังกล่าวได้รับความสนใจใช้กลยุทธ์ดังกล่าวโฆษณาอวดอ้างว่า สามารถรักษาโรคได้ โดยวิธีการท าตลาด      
ในระบบขายตรงจึงท าให้ผู้บริโภคเกิดแนวคิดและความเช่ือที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (นาฏอนงค์ นามบุดดี, 2558) 

ประการแรก เพื่อเสริมอาหาร กลุ่มนี้มักเช่ือว่าอาหารที่ตนเองบริโภคทุกวันไม่มีสารอาหารครบถ้วน
ตามที่ร่างกายต้องการ จึงใช้เพื่อไปเสริมให้ร่างกายได้ครบถ้วนสมบูรณ์    

ประการที่สอง เพื่อให้มีสุขภาพดีกลุ่มนี้เช่ือตามข้อมูล ที่ผู้ผลิตก าหนดเงื่อนไขข้ึนคือคิดว่าการกิน
เพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนที่จะเป็นโรคจะเป็นการดีกว่ารอให้ป่วยลงไปก่อน จึงพยายามดูแลสุขภาพตนเอง      
ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้บริโภคแทนโดยเข้าใจว่าร่างกายได้รับสารอาหาร    

ประการที่สาม กลัวเจ็บ กลัวตาย โรคร้ายแรงอย่าง หัวใจ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ      
ต้องอาศัยการรักษาแบบที่ต้องติดตามดูแลอาการอย่างสม่ าเสมอเพราะไม่หายขาด ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลสูง ระยะเวลาของการรักษานาน และการใช้เทคโนโลยีบางอย่างส่งผลข้างเคียงที่สร้างความ        
ไม่สบายให้กับผู้ป่วย ดังนั้น ผู้บริโภคจึงหาทางออกที่ดูง่ายต่อการด าเนินชีวิต ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มาใช้บริโภคตามค าโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด  

ประการที่สี่ หลงเช่ือตามค าโฆษณาเพราะมีงานวิจัยรองรับท าให้น่าเช่ือถือ ในต่างประเทศมีงานวิจัย    
ของส านักต่างๆมากมาย บางงานวิจัยผู้ให้ทุนสนับสนุนก็เป็นบริษัทผู้ผลิต เป็นการสร้างอุปสงค์เทียมให้กับผู้บริโภค
      ประการที่ห้าตามกระแสชาวต่างชาติ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เริ่มต้นในสังคมบริโภคขนาดใหญ่ 
คือ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ค่านิยมเรื่องเห่อตามชาวต่างชาติดูเหมือนจะเป็นค่านิยม พื้นฐานของสังคมกลาย ๆ          
ว่าอะไรเป็นของชาวต่างชาติมักจะดี      

ประการที่หก เช่ือเพราะเทคนิค การโฆษณาขายตรงซึ่งมีกลยุทธ์สร้างความน่าเช่ือถือ ค่าคอมมิสช่ัน    
การขายในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง การโฆษณาสรรพคุณมักเกินเลยกว่าที่ขออนุญาตกับทางหน่วยงานรัฐที่ดูแล 
คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมักอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคหายได้ ป้องกันโรคได้ท าให้แข็งแรง         
ท าให้ฉลาด ท าให้สวยสดใส ท าให้ผอมลง ซึ่งจูงใจผู้บริโภคที่มีเงินพอซื้อได้แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลตัดสินใจเพียงพอ
      ส าหรับผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารย่อมมีกลไกในวิธีการท าตลาดและส่งเสริมการขายที่แยบยล   
เจาะเข้าถึงผู้บริโภค เนื่องจากการโฆษณาที่ได้ก้าวข้ามขีดความสามารถในการดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบไปอีกข้ัน
คือ สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม เช่น เผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง Social 
Network E-mail จะเห็นได้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามามีบทบาทกับสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  
และมีหน่วยงานที่คอยก ากับดูแลแต่ยังพบว่าในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย              
ที่ไม่ชัดเจนและเป็นช่องว่างของกฎหมาย ตามบทบัญญัติกฎหมายในรัฐธรรมนูญ 2540 กล่าวถึงสิทธิของผู้บริโภค         
ว่าผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองและต้องมีองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็น      
ในการออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ ต่อมาในรัฐธรรมนูญ 2550 ได้เขียนขยายความถึงสิทธิดังกล่าวใน
มาตรา 61 ว่า สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองในการรับข้อมูลที่เป็นจริงและมี สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับ     
การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ 2560     
ระบุว่า สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง โดยบุคคลมีสิทธิในการรวมตัวจัดต้ังองค์กรเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 46 ได้ระบุสิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากประชาชน   
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ส่วนใหญ่ในฐานะผู้บริโภคไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคได้ เนื่องจากมีฐานะไม่เท่าเทียมกับผู้ผลิต 
ท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติสิทธิของ
ผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไว้ 5 ประการ ตามความในมาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 3          
จากการศึกษาพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 ว่าด้วยเรื่อง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจอุาหารที่บงัคับใช้ในการ
ควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีประเด็นปัญหาอันสู่แนวทางแก้ไขกฎหมายต่อไป (นภดล จันโหนง, 2560) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย          
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี ในการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของต่างประเทศและประเทศไทย         
 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางเพื่อน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ในการควบคุมสินค้า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 

สมมติฐานของการวิจัย         
 มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดค านิยามของค าว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามข้อ 2 ยังไม่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ ส่วนการก าหนดค านิยามของค าว่า           
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ไม่ชัดเจนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2528) 
ประกอบกับการโฆษณาซึ่งมีการใช้การส่งเสริมการขายตามหลักวิชาการตลาดเป็นอันมากท าให้ผู้บริโภคบางส่วน
หลงเช่ือในการซื้อมาบริโภค โดยการโฆษณาดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
มาตรา 40 และมาตรา 41 ซึ่งเป็นบทบัญญัติไว้ใช้กับสินค้าทั่ว ๆ  ไป มิได้ใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นการเฉพาะ 
จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษากฎหมายที่ส าคัญและเกี่ยวข้องในการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น พระราชบัญญัติอาหาร     

พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 บทบัญญัติกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  293 พ.ศ. 2548 รวมถึงประกาศต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องในการน ามาบังคับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมทั้งศึกษากฎหมายต่างประเทศ
ในเรื่องการควบคุมการโฆษณาเพื่อน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย                    
 เป็นการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศและบทความที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ตลอดจนต ารา ตัวบทกฎหมาย ในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และค้นคว้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
และของสถาบันต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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ผลการวิจัย          
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามามีบทบาทในด้านการบริโภคของประชาชนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก    
การควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร        
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
เพื่อต้องการคุ้มครองผู้บริโภค จากการศึกษายังเจอปัญหาและอุปสรรคประกอบด้วยประเด็นที่ 1 ปัญหาการก าหนด
ค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ในปัจจุบันนี้ยังมี
ความคลุมเครือไม่ชัดเจนในตัวของผลิตภัณฑ์เองเนื่องจากสารอาหารที่มีหลากหลาย และปริมาณการใช้สารต่าง ๆ      
ในผลิตภัณฑ์ท าให้เป็นที่กังขาว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นควรจะถูกระบุว่าเป็นยา เป็นอาหารหรือจะระบุว่า
เป็นอาหารประเภทใหม่ จึงควรท าความเข้าใจภาพรวมของค าว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อที่จะได้สามารถจัดประเภท
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนมากข้ึน แม้ว่าการควบคุมข้ันตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แต่จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มิได้ให้
ค าจ ากัดความของค าว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้แต่มีการให้ความหมายของค าว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไว้ในข้อ 2 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”
หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ในส่วนพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 มาตรา 4  มีเพียงนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องเช่น อาหารควบคุมเฉพาะ รวมถึงบทบัญญัติในหมวดต่างๆ     
ก็ไม่ได้บัญญัติถึงค าว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ จึงยังไม่มีค านิยามเฉพาะที่ออกมาบังคับใ ช้ไว้ในกฎหมาย     
จากการศึกษามีพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น พระราชบัญญัติ คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 
แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการเจาะจง    
ถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นการเฉพาะ เป็นเพียงกฎหมายที่คอยก ากับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
เห็นได้ว่ากฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในลักษณะกระจายออกไปในแต่ละพระราชบัญญัติ 
ยังไม่ครอบคลุมถึงผลติภัณฑ์เสรมิอาหารซึง่จากการศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแรกที่ออก
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (The Dietary Supplement Health and Education Act of 
1994: DSHEA) เป็นกฎหมายเฉพาะที่ให้ความส าคัญในการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร      
ดังนั้น เพื่อให้การก าหนดค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความชัดเจน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ประเด็นที่ 2 ปัญหาความหมายของภาชนะบรรจุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นั้นมิได้
มีการบัญญัติครอบคลุมถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  293)      
พ.ศ. 2548 มีข้อ 1 ถึงข้อ 14 โดยข้อ 8 มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุ     
คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะที่ท า
จากพลาสติกซึ่งในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) มีการให้นิยามความหมายของค าว่า
ภาชนะไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ภาชนะบรรจุ 2) ภาชนะเซรามิค 3) ภาชนะโลหะเคลือบจะเห็นได้ว่าในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) ก็มิได้ก าหนดนิยามความหมายของภาชนะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
หากมีการบัญญัตินิยามความหมายของ ค าว่าภาชนะบรรจุให้ครอบคลุมถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ก็จะท าให้ตรวจสอบถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อันเป็นภาชนะที่ใช้ในการบรรจุได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังผู้ศึกษายังพบถึงปญัหาในเรือ่งทีเ่กี่ยวกับการบรรจุผลติภัณฑ์ เนื่องจากการบรรจุผลติภัณฑ์นั้นเป็น
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หน้าที่ของผู้จ าหน่ายสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้จ าหน่ายต้องปฏิบัติในเรื่องการบรรจุผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใด 
กล่าวได้ว่าผู้บริโภคไม่มีสิทธิเลือกหรือระบุให้ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการ      
แม้สินค้าที่มีการจ าหน่ายจะมีราคาสูงการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้ึนอยู่ความพึงพอใจของผู้จ าหน่ายเพราะไม่มีกฎหมาย   
หรือประกาศฉบับใดที่เอาผิดกับผู้จ าหน่ายได้หากการบรรจุผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพผู้ศึกษาเห็นควรที่จะให้มีการเพิ่ม
ข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
และแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                 

ประเด็นที่ 3 การควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบันนี้ 
แม้ว่าจะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายข้ึนแต่จากการศึกษาพบว่าในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่สื่อให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีการบัญญัติไว้พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในบทบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 40 และมาตรา 41 ไม่ได้มีการบัญญัติ
ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่มีการใช้กฎหมายรวมไปถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะการจะโฆษณาหรอือนุญาตทีเ่กี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์เสรมิ
อาหารต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องการโฆษณานั้นของสหราชอาณาจักรมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมโฆษณา
คือ กฎหมาย The Sale of Goods Act ในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณ์อักษร และกฎหมายของสหราช
อาณาจักรกฎหมายกลางที่ใช้ควบคุมโฆษณาคือ Trade Descriptions Act of 1968และแก้ไขเพิ่มเติมใน   
ค.ศ. 1972 นอกจากนี้สหราชอาณาจักรมีการควบคุมการโฆษณาโดยองค์กรเอกชนอีกด้วย โดยใช้มาตรการก ากับดูแล
กันเองของผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า “Selfregulation” มาตรการนี้ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเป็นศูนย์กลาง
เพื่อการก ากับดูแลและตรวจสอบให้เกิดการโฆษณาที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้บริโภค สังคม หรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ เห็นได้ว่าจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศจะมีกฎหมาย     
ที่ท าหน้าที่คอยควบคุมก ากับดูแลเกีย่วกับการโฆษณาโดยมีการบญัญตัิไว้เป็นการเฉพาะหากศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทยเกี่ยวกับการโฆษณา ในการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยนั้นอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อจะได้คุ้มครองผู้บริโภค 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัญหาการก าหนดค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องด้วยค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร      

ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มิได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ 
มีเพียงค านิยามอื่น  ๆเช่น อาหารควบคุมเฉพาะ ต ารับยา เนื่องจากความไม่ชัดเจนของค าจ ากัดความว่าควรที่จะระบุว่า
เป็นยาหรืออาหารประเภทใหม่จงึยังไม่มีค านิยามเฉพาะที่ออกมาบังคับใช้ไว้ในกฎหมาย มีเพียงค านิยามของผลติภัณฑ์
เสริมอาหารที่ถูกกล่าวไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548  ว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
นอกจากนี้แม้ว่าจะพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการให้นิยามความหมายถึงเรื่องผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเป็นการเฉพาะ เป็นเพียงกฎหมายที่คอยก ากับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เห็นได้ว่า
กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกฎหมายที่อยู่ในลักษณะกระจายออกไปในแต่ละพระราชบัญญัติ 
จึงเห็นควรที่จะมีการน าประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
มาแก้ไขปรับปรุงค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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 2. ปัญหาการก าหนดค าจ ากัดความของภาชนะบรรจุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นั้น
มิได้มีการบัญญัติครอบคลุมถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) 
พ.ศ. 2548 ข้อ 8 มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข         
ว่าด้วย เรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยมีการให้ค านิยามไว้เพียง 3 ประเภท คือ ภาชนะบรรจุ ภาชนะเซรามิค 3) ภาชนะโลหะ    
จะเห็นได้ว่าก็มิได้ก าหนดนิยามความหมายของภาชนะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากมีการบัญญัติ
นิยามความหมายของ ค าว่าภาชนะบรรจุให้ครอบคลุมถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะท าให้ตรวจสอบถึง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อันเป็นภาชนะที่ใช้ในการบรรจุได้ นอกจากนี้ยังพบถึงปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุผลิตภัณฑ์     
อันเป็นหน้าที่ของผู้จ าหน่ายสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้จ าหน่ายต้องปฏิบัติในเรื่องการบรรจุผลิตภัณฑ์
เพราะการบรรจุข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผู้จ าหน่าย เนื่องจากไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้หรือเอาผิดกับผู้จ าหน่าย       
ในกรณีที่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่ได้มาตรฐานอันจะส่งผลต่อสินค้าอันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ 

3. ปัญหาการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การโฆษณาเข้ามามีบทบาทในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากการโฆษณา โดยการโฆษณาตามกฎหมายไทยนั้ น    
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในปัจจุบันกฎหมาย       
ที่บัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคและยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ คือ  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522       
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่
จะได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย 5 ประการ คือ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง   
และเพียงพอ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร จากการโฆษณา หรือการแสดงฉลากที่เป็นจริง
จากผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เพียงพอ ที่ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด    
ในการซื้อสินค้าหรือบรกิาร 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถที่จะ
เลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยความสมัครใจ มีอิสระในการ ตัดสินใจโดยปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรมทั้งปวง     
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการใดก็ตาม      
สินค้าหรือบริการนั้นต้องมีสภาพ และคุณภาพที่ได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย   
หรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามค าแนะน า หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 4. สิทธิที่จะได้รับความ
เป็นธรรมในการท าสัญญา หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง กรณีที่ผู้บริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิก่อให้เกิดความเสียหาย 
ผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น (ขวัญชัย สันตสว่าง, 2537) 
กล่าวคือไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้โดยตรงในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายต่างประเทศเรื่องการโฆษณาของสหราชอาณาจักรมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาไว้ 
คือ กฎหมาย The Sale of Goods Act ในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณ์ และมีกฎหมายกลางในการควบคุมโฆษณา
คือ Trade Descriptions Act of 1968 เห็นควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถือได้ว่าเป็นเรื่องที่

ต้องให้ความส าคัญเพราะผลติภัณฑ์เสริมอาหารเรยีกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการบริโภคของสังคมไทย เห็นได้ว่า
ในปัจจุบันน้ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามา มีบทบาทอย่างมากต่อ
วงการสุขภาพจากกระแสนิยมที่ท าให้สังคมไทยสนใจการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีด้วยหลายปัจจัย      
เช่น ปัจจัยในการโฆษณาผลติเสรมิอาหารโดยใช้บคุคลที่ประชาชนช่ืนชอบเป็นต้นแบบในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และการเข้าถึงในผลิตภัณฑ์สินค้าโดยวิธีขายตรงโดยผ่านตัวแทนเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร        
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ที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
คือสหรัฐอเมริกาโดยใช้เมื่อป ี1994 โดยให้ค านิยามของค าว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รปูในรูป
เม็ด แคปซูล หรือของเหลว ที่มีส่วนผสมของสารอาหารอย่างน้อย 1 ชนิด คือ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน ทั้งนี้อัตราการ
บริโภคของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มมากข้ึนท าให้มีรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในด้านดี            
และด้านที่ไม่ดีเกิดข้ึนตามมา   

ดังนั้นก่อนที่ผู้บริโภคจะเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ๆ ก็ตามควรที่จะต้องรู้จัก         
และศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนั้นและควรตระหนักว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการ
รับประทานมิใช่เป็นการทดแทนอาหารชนิดอื่น ๆ ดังนั้นก่อนที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อควรจะเลือกดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์     
ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหารและยาและต้องบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการตกค้างสะสมในร่างกาย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถือได้ว่า
เป็นเรื่องที่ต้องใหค้วามส าคัญเพราะผลติภัณฑ์เสริมอาหารเรยีกได้ว่าเป็นปัจจยัหลกัในการบรโิภคของสังคมไทย 
เนื่องจากผู้คนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทนการออกก าลังกายและการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ 
อีกทั้งตัวเลือกในการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีจ านวนมากและผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   
ได้ง่ายซึ่งสภาพการค้าและระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วใน ปัจจุบัน ประกอบกับมีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและบริการมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ อีกทั้งยังขาดอ านาจต่อรองในการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ท าให้ผู้บริโภค
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบการอยู่เสมอ จากการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ บทบัญญัติกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ต้องการคุ้มครองผู้บริโภคจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอดจนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจ 
แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องในการบัญญัติกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใช้กับสินค้าทั่ว ๆ ไป         
มิได้ใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นการเฉพาะ จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว เพื่อควบคุมสินค้า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเรื่องค าจ ากัดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความหมายของค าว่า 
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522           
ในส่วนของการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งหากมีบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร     
ได้คลอบคลุมและน ากฎหมายมาปรับใช้ได้เข้าใจโดยง่ายสื่อความหมายที่ชัดเจนก็จะสามารถคุ้มครองผู้บริโภค
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันในตลาดโลก ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันส่งผลเกี่ยวกับมูลค่าเงินที่จะเข้า 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เพิ่มมูลค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้   

1) ผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคม
ปัจจุบันน้ีควรที่จะมีการออกกฎหมายเฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมเช่นเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มี
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา พ.ศ. 2537 (The Dietary Supplement 
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Health and Education Act of 1994: DSHEA) ผู้วิจัยเห็นควรที่จะมีการปรับปรุงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 ข้อ 2 ในเรื่องค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้เกิดความ
ทันสมัยและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2) ผู้วิจัยเห็นควรที่จะให้มีการมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงสาธารณสุข           
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บัญญัติข้อนิยามความหมายของค าว่า ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และข้อนิยาม
ความหมายของค าว่า บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไว้โดยชัดเจน ทั้งมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม         
ในส่วนนี้เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสน หากได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้านั้นผู้บริโภคจะสามารถด าเนินการร้องเรียน     
และขอความคุ้มครองกับหน่วยงานน้ันได้โดยตรง โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในข้อ 8 โดยบัญญัติเพิ่มเติมนิยามความหมายของค าว่า บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารไว้โดยเฉพาะ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   

3) การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะเช่นเดียวกับ 
สหราชอาณาจักรที่มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาคือกฎหมาย The Sale of Goods Act 
ในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ในลักษณะที่เป็นประมวลกฎหมาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น       
ไม่มีกฎหมายเฉพาะการจะโฆษณาหรืออนุญาตที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จะเห็นได้ว่า มาตรา 40 และมาตรา 41 นั้นไม่ได้มีการบัญญัติครอบคลุมไปถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่มีการใช้กฎหมายรวมไปถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเนื่องจากผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารนั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะการจะโฆษณาหรืออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และมีการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์
ให้เป็นกฎหมายกลางใน การก ากับดูแลการโฆษณาสินค้าบริการทุกประเภทที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมาควบคุม    
การโฆษณา แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายกลางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า
บริการทุกประเภท แต่ก็ไม่ได้มีการบัญญัติครอบคลุมให้ชัดเจนถึงการควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาไว้โดยเฉพาะเจาะจง
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงจะเห็นได้ว่าตามกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์    
เสริมอาหารไม่มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมด้านการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เหมือนดั่งกฎหมาย
ต่างประเทศเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องการโฆษณานั้นของสหราชอาณาจักรมีการตรากฎหมาย    
ที่เกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาคือ กฎหมาย The Sale of Goods Act ในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณ์อักษร          
ผู้วิจัยเห็นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และมาตรา 41 ในเรื่องการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้โดยเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่ในการควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยตรง 
ทั้งนี้ เพื่อจะได้คุ้มครองผู้บริโภคและท าให้ผู้ประกอบธุรกิจจากการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าใจ
และน าไปปรับใช้กฎหมายที่มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะจากการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้โดยตรง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความ

เชื่อม่ันต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน (2) ความเชื่อม่ันต่องบการเงินเป็นตัวแปรคั่นกลาง
ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน และ (3) ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน    
เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน 258 แห่ง โดยใช้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน        
หรือผู้บริหารในสายงานการเงินหรือบัญชีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงินของของบริษัทจดทะเบียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.27, 3.29, 3.39 และ 3.36 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.696, 0.723, 0.755 และ 0.758 ตามล าดับ (2) ความเชื่อม่ัน     
ต่องบการเงินเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนทางการเงินของของบริษัทจดทะเบียน        
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.297 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.486 และ (3) ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน
เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีและอัตราส่วนทางการเงินของของบริษัทจดทะเบียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.269 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.474  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเงินทุนหมุนเวียน; การก ากับดูแลกิจการที่ดี; ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน; อัตราส่วนทางการเงิน 
 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate: (1) levels of work capital management, 

good corporate governance, reliability of financial statement, and financial ratio of the listed 
companies; (2) reliability of financial statement as a mediated factor between work capital 
management and financial ratio of the listed companies; and (3) reliability of financial statement  
as a mediated factor between good corporate governance and financial ratio of listed companies 
in Thailand. The questionnaire was administered to 258 chief financial officers of those who work 
as administrators in financial or accounting line in the listed companies in Thailand. The research 
instrument was a questionnaire; which was statistically analyzed by percentage, means, standard 
deviation (S.D.), and structural equation model (SEM) analysis.  
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The research results revealed that (1) levels of work capital management, good 
corporate governance, reliability of financial statement, and financial ratio of the listed 
companies were overall averaged at 3.27, 3.29, 3.39, and 3.36 respectively, whereas the standard 
deviation were ranked at 0.696, 0.723, 0.755, and 0.758 respectively. (2) the coefficient scale of 
Boot LLCI of reliability of financial statement as a mediated factor between reliability of financial 
statement and financial ratio of the listed companies was at 0.297 and the coefficient scale of 
boot ULCI was at 0.486; and (3) the coefficient scale of Boot LLCI of reliability of financial 
statement as a mediated factor between good corporate governance and financial ratio of the 
listed companies was at 0.269 and the coefficient scale of boot ULCI was at 0.474.  
 

Keywords: work capital management; good corporate governance; reliability of financial  
Statement; financial ratio 

 

บทน า  
ในสถานการณ์ปัจจุบันการลงทุนทางธุรกิจต่างมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ์กับตลาด

ทางการเงินและการจัดหาเงินทุนส าหรับธุรกิจ โดยทั่วไปธุรกิจต่างมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก    
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของผู้ประกอบการหรือลักษณะของการลงทุน นอกจากนี้ธุรกิจต่างก็มีทรัพย์สิน
มากน้อยแตกต่างกันไป มีการด าเนินธุรกิจในตลาดที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ การลงทุนร่วมกันจะ
สามารถสร้างโอกาสในการจัดหาเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงการขอสินเช่ือจากธนาคารได ้     
อันเนื่องจากภาคธุรกิจนั้นไม่มีหลักประกันที่เพียงพอ ไม่มีช่ือเสียง และไม่มีความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง
ในโลกของธุรกิจ จึงท าให้กระบวนการจัดหาเงินทุนร่วมกันเข้ามาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถพัฒนา
โลกธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาร่วมทุนได้อย่างแท้จริง 
(Muhammad et al., 2017) โดยตลาดหลักทรัพย์จะเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แบบองค์รวมที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเช่ือว่าการเติบโต        
อย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้พันธกิจหลัก 5 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนากลไกการท างานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง     
เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก ประการที่สอง 
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ร่วมตลาด และยังรองรับ            
การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ประการที่สาม บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝัง
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท างานเชิงรุก ผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วย
ความโปร่งใสในทุกกระบวนการท างาน ประการที่สี่ ปลูกฝังแนวคิดการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นประโยชน์    
ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด พร้อมท าหน้าที่ดูแลสังคม และประการที่ห้า           
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และ
แปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) 

โดยบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะมีผู้ลงทุนให้ความสนใจ
ในการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียน โดยการซื้อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเสนอขาย จึงท าให้บริษัท         
ที่จดทะเบียนต้องมีกฎกติกา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนว่า บริษัทที่จดทะเบียนจะมีการด าเนินงาน     
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ที่เป็นระบบ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้การปฏิบั ติตาม       
กฎกติกาตามที่ก าหนดจะท าให้บริษัทจดทะเบียนสามารถด ารงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เป็นบริษัทจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557) จึงท าให้บริษัทมีแนวปฏิบัติภายใต้         
การก ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะสามารใช้ทรัพยากรเงินทุนหมุนเวียนที่มีการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผน
และการตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนของธุรกิจได้จึงท าให้ผู้บริหารต้องใส่ใจในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ           
วงจรเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ หนี้สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เป็นต้น                    
(จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์, 2558) เนื่องจากการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี
จะสร้างให้นักลงทุนรับรู้ได้ถึงความเช่ือมั่นต่องบการเงินของผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น           
ในเรื่องของกระบวนการจัดท างบการเงิน รูปแบบการน าเสนองบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลของงบ
การเงิน เป็นต้น โดยการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดข้ึนในภาคธุรกิจ
จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนทางการเงินจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมได้ (เบ็ญจวรรณ ชาติจอหอ, 
2550; ทับทิม  วงศ์แพทย์, 2559) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ รวมถึงสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในแง่ของตลาดทุนและสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยตนเอง จึงท าให้การการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะมีผลท าให้เกิดความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่มีผลน าไปสู่อัตราส่วน
ทางการเงินของภาคธุรกิจโดยรวมสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วน
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratio) เป็นต้น 
สามารถด าเนินธุรกิจให้มีอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มสูงข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง (Nazir & Afza, 2018;      
ธีระ เทิดพุทธธรรม, 2561) 

ดังนั้นจากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงโครงสร้าง
ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่มีต่อ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้ทราบกระบวนการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้นักลงทุนพิจารณาเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากข้ึน 
นอกจากนี้ถ้าบริษัทมีกลไกการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีย่อมที่จะสามารถ
สร้างโอกาสในการพัฒนาให้ผลการด าเนินงานที่เป็นอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดีข้ึนได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความเช่ือมั่นต่อ     

งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นต่องบการเงินเป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นต่องบการเงินเป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการ          

เงินทุนหมนุเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และความเช่ือมั่นต่องบการเงนิทีม่ีต่ออตัราสว่นทางการเงนิ
ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นตัวแปรที่ประกอบด้วย (1) การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน (2) การก ากับดูแลกิจการที่ดี (3) ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน และ (4) อัตราส่วนทางการเงิน 

2. ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งก าหนดขอบเขตด้านประชากร คือ ประธานเจ้าหน้าที่
การเงินหรือผู้บริหารในสายงานการเงินหรือบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น       
725 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จ านวน 556 แห่ง 
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 169 แห่ง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บริหารในสายงานการเงินหรือบัญชี
ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน 258 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จ านวน 198 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 60 แห่ง 
ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 แบบ คือ (1) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และ (2) วิธีสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่  ส าหรับสถานที่ ศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ คือ ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บริหารในสายงานการเงินหรือบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ระหว่างเดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2563 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการ

เงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยได้พัฒนามาจากแนวคิดของ Nazir & Afza (2018); จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ 
(2558); เบ็ญจวรรณ  ชาติจอหอ (2550); ธีระ เทิดพุทธธรรม (2561) และชไมพร  รัตนเจริญชัย และ
กรวิกา ไชยวงศ์ (2562) ซึ่งสามารถพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 (H1) การจัดการเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นต่องบการเงิน 
สมมติฐานที่ 2 (H2) การจัดการเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิพลต่ออัตราส่วนทางการเงิน 
สมมติฐานที่ 3 (H3) การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นต่องบการเงิน 
สมมติฐานที่ 4 (H4) การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่ออัตราส่วนทางการเงิน 
สมมติฐานที่ 5 (H5) ความเช่ือมั่นต่องบการเงินมีอิทธิพลต่ออัตราส่วนทางการเงิน 
สมมติฐานที่ 6 (H6) ความเช่ือมั่นต่องบการเงนิเป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการจัดการเงินทุน

หมุนเวียนและอัตราส่วนทางการเงิน 
สมมติฐานที่ 7 (H7) ความเช่ือมั่นต่องบการเงินเป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและอัตราส่วนทางการเงิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้แบบสอบถามที่สร้าง

ข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บริหารในสายงานการเงินหรือ

บัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 725 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียน    
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จ านวน 556 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
จ านวน 169 แห่ง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บริหารในสายงาน
การเงินหรือบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน 258 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่            
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จ านวน 198 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) จ านวน 60 แห่ง ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% 
ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 แบบ คือ (1) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และ (2) วิธีสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1 
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการท างาน ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีข้อค าถาม 5 ข้อ โดยให้เลือก
ค าตอบเพียงค าตอบเดียวที่เป็นจริงมากที่สุด ส่วนที่ 2-5 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับของการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน         
ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวในแต่ละส่วนจะมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบของ Likert (1932) โดยใช้ค าถามที่แสดงระดับการวัดข้อมูลอันตรภาค ( Interval Scale) 
โดยมีเกณฑ์การก าหนดค่าระดับดังนี ้ 

 น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1  คะแนน 
 น้อย   ให้คะแนน 2  คะแนน 
 ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
 มาก   ให้คะแนน 4  คะแนน 

มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

199



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) I Vol.6 No.2 (May-August 2020):ISSN 2465-3578 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยง เพื่อวัดความ
สอดคล้องภายในของคุณภาพโดยรวมของเครื่องมือทั้งฉบับด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา () 

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) 0.911 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) 0.933 
ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน (RFS) 0.921 
อัตราส่วนทางการเงิน (FR) 0.921 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน    
หรือผู้บริหารในสายงานการเงินหรือบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
กระท าในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 โดยเมื่อได้แบบสอบถามมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและตัวแบบโครงสร้าง เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ที่ประกอบด้วย  

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประธานเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บริหารในสาย
งานการเงินหรือบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency)     
และร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแล
กิจการที่ดี ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะ    
ของตัวแปร โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายตามแนวความคิดของ 
Best (1981) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 6.3 สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการน าวิธีทางสถิติมา
ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling--SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 76.74) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 35.66) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 58.14) มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 44.19) และมีระยะเวลาการท างานมากกว่า 6 ปี (ร้อยละ 38.37) 

2. ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน โดยผลการวิเคราะห์ปรากฎดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนา 
ตัวแปร X  SD ระดับ 

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) 3.26 0.696 ปานกลาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) 3.29 0.723 ปานกลาง 
ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน (RFS) 3.39 0.755 ปานกลาง 
อัตราส่วนทางการเงิน (FR) 3.36 0.758 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะหส์ถิติพรรณนาโดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.755 รองลงมา คือ อัตราส่วนทางการเงิน (FR) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.758 การก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.723 และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.696 

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างในภาพรวม ซึ่งการศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้างในภาพรวม ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอย
อิทธิพลทางตรงที่มีต่ออตัราสว่นทางการเงนิของบริษัทจดทะเบยีนในประเทศไทย โดยผลการวิเคราะห์
เป็นดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ด ีและ 
ความเชื่อม่ันต่องบการเงินที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบยีนในประเทศไทย 
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จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร ซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างสามารถอธิบายได้ดังนี้  
3.1 ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่ออัตราส่วนทางการเงิน (FR) พบว่า (1) การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

(WCM) การก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) และความเช่ือมั่นต่องบการเงนิ (RFS) มีอิทธิพลทางตรงต่ออัตราส่วน
ทางการเงิน (FR) มีค่าเท่ากับ 0.410, 0.459 และ 0.565 ตามล าดับ และ (2) การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
(WCM) และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) มีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่าเท่ากับ 
0.371 และ 0.440 

3.2 ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) พบว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
(WCM) และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) มีอิทธิพลทางตรงต่อความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS)     
มีค่าเท่ากับ 0.657 และ 0.780 โดยผู้วิจัยได้สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรของที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงิน 
ตัวแปร 
(LV) 

ค่าความ 
ผันแปร (R2) 

อิทธิพล 
(Effect) 

  WCM  GCG   RFS 

อัตราส่วนทางการเงิน (FR) 0.750 DE 0.410 0.459 0.565 
 IE 0.371 0.440 0.000 
 TE 0.781 0.889 0.565 

ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน (RFS) 0.570 DE 0.657 0.657 0.000 
 IE 0.000 0.000 0.000 
 TE 0.657 0.657 0.000 

   หมายเหตุ: -De = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
-IE  = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
-TE = อิทธิพลโดยรวม (Total Effect) 

 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสรปุสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัย  

(Hypothesis) 
สัมประสิทธิ์เส้นทาง  

(Coef.) 
ค่า t-test ผลลัพธ์ 

H1 การจัดการเงินทุนหมุนเ วียนมีอิทธิพลต่อ
ความเชื่อม่ันต่องบการเงิน  0.657*** 12.703 สนับสนุน 

H2 การจัดการเงินทุนหมุนเ วียนมีอิทธิพลต่อ
อัตราส่วนทางการเงิน  0.410*** 8.986 สนับสนุน 

H3 การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความ
เชื่อม่ันต่องบการเงิน  0.780*** 18.023 สนับสนุน 

H4 การ ก า กับดู แ ล กิ จการ ที่ ดี มี อิท ธิพลต่ อ
อัตราส่วนทางการเงิน  0.459*** 8.831 สนับสนุน 

H5 ความเ ชื่ อ ม่ันต่ อ งบการ เ งิน อิท ธิพลต่ อ
อัตราส่วนทางการเงิน  0.565*** 13.435 สนับสนุน 

หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96) 
(*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58)  

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า (1) การจัดการเงินทุนหมนุเวียน (WCM) มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) และอัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 
0.657 และ 0.410 ตามล าดับ และมีค่า t-test เท่ากับ 12.703 และ 8.986 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
(2) การก ากับดูแลกิจการที่ดี (GCG) มีอิทธิพลทางตรงต่อความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) และ
อัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.780 และ 0.459 ตามล าดับ และมีค่า t-test 
เท่ากับ 18.023 และ 8.831 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ (3) ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน 
(RFS) มีอิทธิพลทางตรงต่ออัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.565 
และมีค่า t-test เท่ากับ 13.435 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง (Mediation Variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้า
มาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรค่ันกลางจะอธิบายอิทธิพลค่ันกลาง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพลค่ันกลาง (Mediation Effect) จะเป็น
การศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผลการทดสอบจะปรากฏดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง  
สมมติฐานการวิจัย 

(Hypothesis) 
Effect Boot SE Boot LLCI Boot ULCI 

H6 ความเชื่อ ม่ันต่องบการเงินเป็นตัวแปร
คั่ นกล า ง ร ะห ว่ า งกา ร จั ด ก าร เ งิ นทุ น
หมุนเวียนและอัตราส่วนทางการเงิน 0.381 0.047 0.297 0.486 

H7 ความเชื่อ ม่ันต่องบการเงินเป็นตัวแปร
คั่นกลางระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และอัตราส่วนทางการเงิน 0.368 0.051 0.269 0.474 
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จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบอิทธิพลค่ันกลาง พบว่า (1) ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) 
เป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) และอัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่า    
ผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่น    
ไม่คลุม 0 แสดงว่า ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) เป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
(WCM) และอัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.297 และขอบเขต
บนเท่ากับ 0.486 และ (2) ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน (RFS) เป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (GCG) และอัตราส่วนทางการเงิน (FR) โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot 
LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน 
(RFS) เป็นตัวแปรค่ันกลางระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) และอัตราส่วนทางการเงิน 
(FR) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.269 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.474 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลของอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี และความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแล
กิจการที่ดี ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน มีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ความเช่ือมั่นต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องพิจารณาหลากหลายมิติ โดยปัจจัยความเช่ือมั่น   
ต่องบการเงินที่บริษัทต้องสร้างให้เกิดข้ึน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียจากการลงทุน และใส่ใจ
กับความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นอันดับแรก ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยของทับทิม วงศ์แพทย์ (2559) กล่าวว่า ความเช่ือมั่นจากจะสามารถสร้างให้เกิดปัจจัยภายในที่สร้าง
โอกาสที่จะลงทุนให้แก่นักลงทุนที่สามารถสร้างให้เกิดอัตราส่วนทางการเงินได้ที่แสดงในรูปของสัดส่วน       
ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ อัตราส่วนความสามารถในการ
ท าก าไร เป็นต้น  

2. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 พบว่า ความเช่ือมั่นต่องบการเงินเป็นตัว
แปรค่ันกลางระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลไปสู่อัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียน แสดงให้เห็นว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะมี
ผลในการเสริมสรา้งใหอ้ัตราสว่นทางการเงนิเพิม่สูงข้ึน เนื่องจากการสรา้งการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
และการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นกฎกติกาให้นักลงทุนเช่ือมั่นในการลงทุนเพิ่มสูงข้ึน ทั้งกลไกภายใต้      
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะสามารถสร้างให้เกิดความเช่ือมั่นทางต่อ
ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการลงทุนที่จะสามารถ
สร้างผลก าไรที่ดีได้ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ Nazir & Afza (2018) และธีระ เทิดพุทธธรรม (2561)       
ที่ว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะสร้างความเช่ือมั่นต่องบการเงินที่จะ
น าไปสู่อัตราส่วนทางการเงินได้ โดยกลไกของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี      
จะสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาให้ผลการด าเนินงานที่เป็นอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่เหมาะสม
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ตลอดจนสามารถสร้างตลาดทุนและจัดการเงินทุนให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนให้มีผลการด าเนินงานที่ดี ข้ึนได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านความเสี่ยงและบริบทในการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท เพื่อให้เกิดการวางแผนการเงิน การจัดหาเงินทุน 
และการจัดสรรเงินทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) จากผลการวิจัยพบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกิด         
กฎกติกาที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการลงทุนที่
เพิ่มสูงข้ึน 

3) จากผลการวิจัยพบว่าความเช่ือมั่นต่องบการเงินจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อให้เกิด          
ความเช่ือมั่นทั้งในรูปแบบของการน าเสนองบการเงินที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจปรากฏอยู่ในงบการเงินอย่างครบถ้วน 
โปร่งใสและเช่ือถือได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่องบการเงินได้เช่นกัน 

4) จากผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนทางการเงินจ าเปน็อย่างยิ่งทีต่้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เสริมสร้างกลยุทธ์ให้อัตราส่วนทางการเงินมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินจะเป็นตัวช้ีวัดผล
การด าเนินงานของธุรกิจที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงการวางแผนระบบทางการเงินที่จะมีผลต่ออัตราส่วน

ทางการเงินในด้านต่าง ๆ  เพิ่มเติมจากปัจจยัการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลกึมากข้ึน 
2) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้นักลงทุนหรือ

ผู้สนใจเปรียบเทียบข้อมูลภายในต่าง ๆ ของแต่ละภาคธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การแรงจูงใจในการท้างาน     

และประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ        
ในการท้างานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก้ากับอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างาน       
ของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส้ารวจ     
กับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ้านวน 97 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีการตอบกลับครบทุกฉบับ สถิติที่ ใช้ในการวิ จัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0 ผลการวิจัย พบว่า 
บุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ระดับการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจในการท้างาน 
และประสิทธิภาพการท้างานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจในการท้างาน   
ที่อยู่ในฐานะตัวแปรก้ากับอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร
ส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการท้างานเป็นตัวแปรก้ากับที่มาเชื่อมโยงสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ส่วนการรับรู้การสนับสนุนขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร
ส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เม่ือมีปัจจัยแรงจูงใจในการท้างานเข้ามาก้ากับสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคัญ: การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ, แรงจูงใจในการท้างาน, ประสิทธิภาพการท้างาน 
 

Abstract 
This research has two objectives; (1) to study the level of perception of the 

organizational support, work motivation, and work effectiveness of the personnel at the 
Nongkhaem District Office, Bangkok Metropolitan Administration, and (2) to study the work 
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motivation as an influencing factor between the perception of the organizational supporting 
factors and work effectiveness of the personnel at the Nongkhaem District Office. This particular 
research is considered as a quantitative research and it is an exploratory research in style. The 
sample size is 97 personnel who work at the Nongkhaem District Office. The research tool is a 
questionnaire. The statistics used are percentage, mean, standard deviation. The analysis is based 
on the Structural Equation Model (SEM) in which PLS Graph 3.0 program is applied. The research 
findings show that the overall average of perception of organizational support, work motivation, 
and work effectiveness of the personnel at the Nongkhaem District Office are at the high level. 
From the analysis, it is found that the work motivation acting as an influencing factor between 
the perception of organizational supporting factors and the work effectiveness of the personnel 
working at the Nongkhaem District Office, Bangkok Metropolitan Administration. The research also 
discovers that the perception of organizational support has nothing to with the work 
effectiveness when work motivation acting as an influencing factor. 
 

Keywords: organizational support, work motivation, work effectiveness 
 

บทน า  
บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันถือเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัว

ของนานาประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้้าหน้าอย่าง       
ก้าวกระโดด ท้าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกมิติให้เกิดสาธารณะประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  โดยการจะเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ได้นั้น
จ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม (Value-Based Economy)        
ที่ภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
(ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) โดยภาครัฐได้มีการก้าหนดแผนการปฏิบัติราชการ    
เพื่อเป็นตัวช้ีวัดความส้าเร็จของหน่วยงานและเป็นกลไกส้าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน 

ส้านักงานเขตหนองแขมก็ถือเปน็หน่วยงานของภาครัฐที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้สิทธิ       
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และมีระบบการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว                   
มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด       
แต่อย่างไรก็ตามจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาภาครัฐของไทยถูกมองว่า มีการจัดการที่ดีไม่เท่าทัน       
มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยืดหยุ่นไม่คล่องตัว ท้าให้การท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังมีปัญหาไม่สามารถ
เช่ือมโยงเป็นกระบวนการเดียวกันได้ การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม     
การให้บริการที่ให้กับประชาชนและภาคเอกชนถึงแม้จะมีการพัฒนาให้รวดเร็วและทันสมัย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศแล้วยังเกิดความล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เท่าที่ควร (ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560; ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์, 2557) ซึ่งจากการส้ารวจข้อมูลผลการประเมิน
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การปฏิบัติราชการของส้านักงานเขตหนองแขม ประจ้าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท้างาน    
ของบุคลากรที่ลดลงและอาจส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านภาพรวมของหน่วยงานและประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส้านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินสรุปได้ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ ส้านักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

 

จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ในปี 2559 มีผลการประเมินในระดับที่ 4.84 แต่ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าว
ลดลงอยู่ที่ 4.81 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรท้างานมีประสิทธิภาพในการท้างานที่จะสามารถน้าไปสู่
การด้าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนที่ก้าหนดไว้ได้ลดลง ดังนั้นการที่จะให้ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการของส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมานคร เกิดประสิทธิภาพการท้างานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีความยุติธรรม เสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้น้ัน ผู้บริหารจ้าเปน็ต้อง
มุ่งเน้นนโยบายให้บุคลากรเกิดการรับรู้การสนับสนุนขององค์การทั้งในเชิงบวกและเชิงลบความรู้สึก
ของบุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารองค์การ ที่ให้การสนับสนุนและจัดบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อ
การท้างาน โดยบุคลากรประเมินการรับรู้การสนับสนุนขององค์การได้จากพฤติกรรมของตัวแทนองค์การ        
ที่ปฏิบัติต่อบุคลากร โดยบุคลากรเช่ือว่าหากองค์การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมที่จะทุ่มเทท้างาน   
อย่างเต็มที่ตอบแทนคืนแก่องค์การด้วยเช่นกัน (Lamastro, 2002; Wayne, Musisca & Fleeson, 2004)     
ซึ่งอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนที่เป็นแรงจูงใจในการท้างานมาผลักดันให้เกิดความต้องการ และความปรารถนา     
เพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท้างานของบุคลากรภายในองค์การ 
(นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง และอ้าภาศรี พ่อค้า, 2556; นิติพล ภูตะโชต,ิ 2556) 

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การถือเป็นความเช่ือว่าองค์การได้ให้คุณค่า ความห่วงใยในความ
เป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร โดยประเมินการรับรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ทั้งในด้านของค่าตอบแทน 
การเลื่อนข้ันเลื่อนต้าแหน่ง การสนับสนุนด้านทรัพยากร รวมถึงการได้รับในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งอ้านวย
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ความสะดวกในการปฏิบัติงานสวัสดิการต่าง ๆ  หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น วัฒนธรรมองค์การหรือการสร้าง
ค่านิยมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเกิดความร่วมมือกันเพื่อให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้    
วางไว้และได้รับการยอมรับ (Eisenberger et al., 1986) หรือความรู้สึกของบุคลากรเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การ ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
โดยบุคลากรเช่ือว่า หากองค์การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บุคลากรก็จะทุ่มเทท้างานอย่างเต็มที่ตอบแทน   
แก่องค์การด้วยเช่นกัน (Lamastro, 2002) และจากผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนขององค์การมีผล
โดยตรงเชิงบวกต่อประสทิธิภาพการท้างานของบุคลากรในประเทศจีน โดยการสนับสนุนขององค์การ
ถือเป็นสิ่งส้าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในลา้ดับต้น ๆ  และเป็นสิ่งที่ผูบ้รหิารต้องบริหาร
ให้บุคลากรเกิดการรับรู้การสนับสนุนขององค์การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย ทัศคติ 
กระบวนการ การตัดสินใจและให้ความส้าคัญ  กับผลงานของบุคลากรในองค์การอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
(Miao & Kim, 2010) โดยการรับรู้การสนับสนุนขององค์การจะท้าให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการท้างานที่จะผลักดัน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นสมัครใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานท้าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด 

แรงจูงใจในการท้างานจะเป็นแรงขับภายในที่ท้าให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
และบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การเมื่อกล่าวถึงแรงจูงใจตามที่  Hoy & Miskle (2008) ได้แบ่ง
แรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivation) ซึ่งกล่าวได้ว่า แรงจูงใจภายนอกจะกระท้าผ่านการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ   
ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้การสนับสนุนขององค์การเปรียบเสมือนสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าจากภายนอก         
ที่มีต่อตัวบุคคลนั้นเอง นอกจากนี้บุคลากรทุกคนล้วนมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ     
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมการท้างานเพื่อตอบสนองต่อสิ่งจูงใจที่องค์การ 
(มุทิกา สุกรณ์, 2558) และจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรท้างานด้วยความกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจ
และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการท้างานที่เข้ามาเป็นปัจจัยกระตุ้น   
ให้ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรดีข้ึน หลายองค์การต่างใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันมาสร้างให้
บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท้างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท้างานร่วมกัน (Saltson & 
Nsiah, 2015) ซึ่งแรงจูงใจในการท้างานเป็นกระบวนการที่มากระตุ้นและช้ีน้าให้แต่ละบุคคลเกิดพฤติกรรม
หรือการกระท้าด้วยความตั้งใจและเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บังเกิด
ความส้าเร็จในการปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อความส้าเร็จขององค์การต่อไป (ธัญนันท์  
บุญอยู่, 2562) 

ดังนั้นจากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพล
ของแรงจูงใจในการท้างานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก้ากับอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพ
การท้างานของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นที่ว่า 
เพราะเหตุใดหรือมีปัจจัยใดบ้างหรือไม่ ที่ท้าหน้าที่เป็นปัจจัยผลักดันน้าไปสู่ประสิทธิภาพการท้างาน
ของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อเปน็ข้อมูลส้าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมให้เกิดการเสริมสร้างแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มี     
อยู่อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่สนองตอบความต้องการ     
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และประโยชน์สุขของประชาชนและส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่
ความเป็นเลิศ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจในการท้างานและ

ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท้างานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก้ากับอิทธิพลการรับรู้การ

สนับสนุนขององค์การสูป่ระสิทธิภาพการท้างานของบคุลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 (H1) การรับรู้การสนับสนุน ขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท้างาน

ของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 2 (H2) แรงจูงใจในการท้างานเป็นตัวแปรก้ากับที่เช่ือมโยงระหว่างการรับรู้การ

สนับสนุนขององค์การกับประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท้างาน     
ที่อยู่ในฐานะตัวแปรก้ากับอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร
ส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นตัวแปรที่ประกอบด้วย (1) การรับรู้การ
สนับสนุนขององค์การ (2) แรงจูงใจในการท้างาน และ (3) ประสิทธิภาพการท้างาน 

2. ขอบเขตด้านประชากร โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร จ้านวนทั้งสิ้น 128 คน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ้านวน 97 คน      
มีวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 
ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5% ได้จ้านวน 97 คน ใช้สุ่ม
ตัวอย่างด้วย (1) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และ (2) วิธีสุ่มตัวอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ในแต่ละฝ่าย 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ส้าหรับสถานที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ส้านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2560 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอิทธิพลของแรงจูงใจในการท้างานที่อยู่ในฐานะตัวแปร

ก้ากับอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรส้านักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปและพัฒนามาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปรมิาณที่มุ่งเน้นข้อเท็จจรงิและข้อสรุปเชิงปริมาณ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อยืนยันสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีข้ันตอนวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

จ้านวนทั้งสิ้น 128 คน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ บคุลากรของส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ้านวน 97 คน โดยใช้วิธีการก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน   +5% (Yamane, 
1973) และใช้สุ่มตัวอย่างด้วย (1) วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และ 
(2) วิธีสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในแต่ละฝ่าย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท้างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นค้าถามแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2-4 
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจในการท้างาน และประสิทธิภาพ       
การท้างาน โดยลักษณะของข้อค้าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1932) 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยได้น้าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) รายข้อเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มาเป็นข้อค้าถามในแบบสอบถาม 
และน้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เฉพาะข้อที่อยู่ในเกณฑ์มาปรับปรุง 
และสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับประชากรที่เหลือจากการสุ่มตัวอย่างจ้านวน 
30 คน เพื่อน้าค้าตอบมาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาสัมประสิทธ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิแอลฟาดังตารางที่ 1 

 
 
 
 

แรงจูงใจในการ 
ท้างาน-WM 

การรับรู้การสนับสนุน 
ขององค์การ-POS 

ประสิทธิภาพ 
การท้างาน-WE 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา () 

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (POS) 0.910 
แรงจูงใจในการท้างาน (WM) 0.910 
ประสิทธิภาพการท้างาน (WE) 0.881 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุลากรของ

ส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ้านวน 97 คน ซึ่งมีการตอบกลับครบทุกฉบับ  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติเพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

โดยสถิติที่ใช้ คือ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติการ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    

(ร้อยละ 72.16) มีอายุมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 37.11) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 49.48) มีระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 62.89) มีระยะเวลาการท้างาน 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 42.27) 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 31.96) 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจในการท้างาน และประสิทธิภาพ  
การท้างาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้การสนับสนุน         
ขององค์การ แรงจูงใจในการท้างาน และประสิทธิภาพการทา้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.87, 
3.82 และ 3.94 ตามล้าดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.750, 0.641 และ 0.621 ตามล้าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสรา้งอทิธิพลแรงจงูใจในการท้างานที่เปน็ตัวแปรกา้กับ
การเช่ือมโยงอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างาน ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ  

ข้ันที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ   
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท้างาน ดังภาพที่ 3 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้าง 
 

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรสมการโครงสร้างการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ (POS) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท้างาน (WE) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ     
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการท้างาน โดยมีค่าเท่ากับ 0.786 ซึ่งสูงกว่า 0.20 ที่เป็นเกณฑ์     
ข้ันสูงของเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้าง (Chin, 2001) แสดงว่า สิ่งที่ผู้วิจัยตั้งข้อสงสัย
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เอาไว้น่าจะเป็นจริง คือ อาจมีตัวแปรอื่นที่แฝงซ่อนเร้นเช่ือมโยงอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุมายังตัวแปร
ผลลัพธ์จึงท้าให้ผู้วิจัยท้าการทดสอบในข้ันที่ 2 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ในฐานะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามต่อไป 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่มีแรงจูงใจในการท้างานที่อยู ่       
ในฐานะตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างานดัง 
ภาพที่ 4 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรก้ากับ 
 

จากภาพที่ 4 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างแรงจูงใจในการท้างาน 
(WM) ที่เป็นตัวแปรก้ากับการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (POS) สู่ประสิทธิภาพการท้างาน (WE) 
พบว่าอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับประสิทธิภาพการท้างานมีค่าลดลงจากเดิม 0.786 
และไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 0.183 อันเป็นผลจากการก้ากับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ
การท้างานเข้ามาผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างาน
ให้ค่าของอิทธิพลดังกล่าวลดลงจากการก้ากับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท้างานมีค่าเท่ากับ 
0.490 ดังนั้นจากผลการก้ากับความ สัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท้างาน จึงท้าให้ผู้วิจัยสรุปผลการทดสอบ    
ได้ว่า แรงจูงใจในการท้างานเป็นปัจจัยที่มาก้ากับการเช่ือมโยงระหว่างการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การสู่ประสิทธิภาพการท้างาน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการท้างานได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 
สัมประสิทธิ์

เส้นทาง  
(Coef.) 

ค่า t-test ผลลัพธ์ 

H1 การรับรู้การสนับสนุนขององค์การมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร 0.183 0.631  ไม่สนับสนุน 

H2 แรงจูงใจในการท้างานเป็นตัวแปรก้ากับที่เชื่อมโยง
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับ
ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร 0.490*** 2.751  สนับสนุน 

หมายเหตุ: -  * หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65 
** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96 
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า (1) การรับรู้การสนับสนุนขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.183 และมีค่า t-test เท่ากับ 
0.631 และ (2) แรงจูงใจในการท้างานเป็นตัวแปรก้ากับที่เช่ือมโยงระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
กับประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้น ทางเท่ากับ 0.490 และมีค่า t-test 
เท่ากับ 2.751 ณ ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ     

ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิชพงศ์ ศรีมกุฎพันธ์ุ (2556) ที่ว่า การรับรู้การสนับสนุนขององค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพ     
ในการท้างานของบุคลากรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ Miao & Kim 
(2010) ที่ว่า การรับรู้การสนับสนุนขององค์การและความพึงพอใจในงานมีผลโดยตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การท้างานของบุคลากรในประเทศจีน โดยการสนับสนุนขององค์การถือเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์การ 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท้างาน จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท้างานเป็นตัวแปรก้ากับ
ที่เช่ือมโยงระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัย Saltson & Nsiah (2015) ที่ว่า การรับรู้การสนับสนุน
ของององค์การมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร ส่วนแรงจูงใจในการท้างานไม่สามารถเป็น
ตัวแปรค่ันกลางที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรได้ แต่จะเป็นตัวแปรก้ากับที่เข้ามาเป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้ประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรดีข้ึน ซึ่งองค์การต่าง ๆ จะแสวงหาหนทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร โดยหลายองค์การต่างใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันมาสร้าง
ให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท้างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท้างานร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) จากผลการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ พบว่า ผู้บริหารจะต้องให้ความส้าคัญ  
กับการสร้างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การอย่างเหมาะสมและยุติธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร
และครอบครัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีกับองค์การปฏิบัติงาน
สนองตอบต่อนโยบายขององค์การด้วยความตั้งใจและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท้างาน 

2) จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการท้างาน พบว่า ผู้บริหารจะต้องสร้างกลยุทธ์ที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการท้างานที่ดี เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการท้างาน พบว่า ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นให้ความส้าคัญ
กับประสิทธิภาพการท้างาน และควรมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการท้างานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นข้าราชการ สังกัดส้านักงานเขตหนองแขม    
ซึ่งควรน้าไปศึกษาหรือเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ  ที่มีการบริหารจัดการเป็นระบบ เพื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ  
ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

2) ควรน้าทฤษฎีที่สร้างจากข้อมูลและน้าความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
ไปประยุกต์ใช้ในระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องหรือความแตกต่างกับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ และเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถใช้อ้างอิงต่อไปได้กว้างยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาการบริหาร

จัดการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงราย 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
จัดการโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการทั่วไป รองลงมาด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน และด้านการบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่าด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
รองลงมา ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโอกาส         
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค       
ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายด้านพบว่า ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพย์สินอยู่ใน
ระดับสูง และด้านการบริหารจัดการทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง และไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์การบริหาร; โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน; นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

Abstract 
The purposes of the study were : 1) to study an administrations of the Border Patrol Police 

Schools in Changria Provice 2)  to study the policy an administrations of the Basic Education Commission 
in Changrai Provice and 3)  to study the relation an administrations of the Border Patrol Policy schools 
and policy office of the Basic Education Commission. The statistics use to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient. The finding of the 
study were as follows : 1) An administration of the Birder Patrol Police Schools found that as a whole and 
aspect at high level. The general an administration, administration personnel, the finance, parcels and 
resource, and the academic management. 2) An administration the schools of the Basic Education 
Commission found that as a whole an aspect at high level. The stability of the educational management, 
promotion and developing teachers and personnel’s, educational, to promote the quality of life which to 
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agree with an environment, Developing the quality of the students and to moment the education 
management for having ability to the computation, the opportunity, equity and had equivalence going to 
the education, and developing the system of management and promotion all parts to join the education. 
3) The relation between and administration of the Policy of the Basic Education Commission found that 
as a whole at high level, the way to the positive and going to the same direction, and the relation were 
significant at 0.01 level. When consider each aspect found that the aspect academic management and 
the finance, parcels and resource relation at high level, the general management and the personnel were 
relation at moderate level, and the way to the positive going to the same direction, and the relation were 
significant at 0.01 level. 

 

Keywords : Relation Management; Border Patrol Police Schools; Basic Education Commission 
 

บทน า 
บริเวณชายแดนมีชุมชนกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณผู้คนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

เหล่านี้มักถูกเรียกว่า “คนชายขอบ” หรือ “กลุ่มชายขอบ” (marginal group) ซึ่งหมายถึง “กลุ่มที่ยังไม่ถูกกลืนเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์กลุ่มที่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสว่นและยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์
ในวัฒนธรรมใหม่ที่กลายมาเป็นวิถีชีวิตของตนค านี้มักจะน ามาใช้กับกลุ่มคนที่อพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่กลุ่มคนเหล่านี้
จะมีวัฒนธรรมต่าง ๆ ผสมกันมากมายดังนั้นทัศนคติคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมิได้มี
ลักษณะของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง (สุริชัย หวันแก้ว, 2550) ปัญหาการจัดการศึกษาที่ส าคัญในพื้นที่ชายแดน
ประเทศไทยประกอบด้วย 1) ปัญหาเกี่ยวกับครูการขาดแคลนครูโรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่ครบช้ันครูย้ายบ่อย
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นสวัสดิการสิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นขวัญก าลังใจและเป็นสิ่งจูงใจ
ของครูชายแดนบางอย่างที่เคยได้รับบางอย่างปัจจุบันไม่ได้รับหรือได้รับเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นไม่ทั่วถึงโรงเรียน
ทั้งหมดที่อยู่ตามแนวชายแดน 2) ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนสภาพครอบครัวของนักเรียนในพื้นที่ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่    
มีฐานะยากจนท าให้ผู้ปกครองต้องอพยพย้ายถ่ินบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถ่ินอื่นเด็กส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้ง       
อยู่กับคนอื่นครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องการเห็นแบบอย่างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการ
ด าเนินชีวิตท าให้เด็กส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินัยผู้ปกครองไม่ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้   
ของเด็กเพราะเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 3) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุมชนบ่อนการพนันและปัญหายาเสพติด     
ในพื้นที่กระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและผู้ปกครองส่งผลต่อการจัดการศึกษาเป็นอันมากโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเด็ก         
4) ปัญหาการบริหารจัดการความห่างไกลของการคมนาคมระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงท าให้การก ากับติดตามนิเทศจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขาดความถ่ีความสม่ าเสมอส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการท างานของครูและ 5) ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ความไม่เป็นธรรมจากการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศและวิธีการงบประมาณที่ไม่เหมาะสมส่งผล
ให้เกิดความไม่เสมอภาค 

การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทยไว้สอดคล้องกันว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ด้วยปัญหาและความส าคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาอย่างเร่งด่วนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานด้านการก าหนดนโยบาย    
และแผนการศึกษาของประเทศที่ต้องท าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหารวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศจึงได้ให้ความส าคัญในการศึกษาวิเคราะห์
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สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนสนองเจตนารมณ์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมของประเทศในทุกมิติ      
ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างมีศักยภาพและทันต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงราย 

 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดเชียงราย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนกับนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดเชียงรายมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิด 
ในด้านการบริหารงานกับการประเมินโรงเรียนดีประจ าต าบลได้มาเป็นกรอบตามแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.  ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

5.  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 

การบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดน 

1. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

4. ด้านการบริหารงานการเงินพัสดุและทรัพย์สิน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน
ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่  

เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียน
ต ารวจตระเวณชายแดนกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัด
เชียงรายผู้วิจัยได้สร้างข้ึนลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 
จังหวัดเชียงรายค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบรหิารจัดการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดเชียงรายของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิด
ของลิเคอร์ท (Likert)  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยส่งหนังสือขอความร่วมมือ        
ในการตอบแบบสอบถามไปยังเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นถึงเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย     
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส่งแบบสอบถามไปยังเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย    
เพื่อแจกแก่นิสิตนักศึกษาในแต่ละเขตพื้นทีก่ารศึกษาจงัหวัดเชียงรายสมบูรณ์ของแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

3. น าคะแนนที่ได้หาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2.การบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดเชียงราย        

ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ̅ : mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. :Standard Deviation)  
3.การบริหารจัดการนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 

จังหวัดเชียงรายใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ̅ : mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard Deviation)  
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจดัการโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนกับนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดเชียงรายใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 52.8 อายุมากที่สุด       
25 - 40 ปี  ร้อยละ 57 ประสบการณ์ส่วนใหญ่ ประสบการณ์ปานกลาง (ปานกลาง 5 -10 ปี ) ร้อยละ 39.5               
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ร้อยละ 67.7 ส่วนใหญ่เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 78.6 ขนาดสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในขนาดเล็ก ร้อยละ 60.9  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบว่า การบริหาร
จัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านการบริหารจัดการทั่วไป รองลงมาคือด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานการเงิน 
พัสดุ และทรัพย์สิน และน้อยที่สุด ด้านการบริหารงานวิชาการ  ตามล าดับ 

2.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
โรงเรียนเน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียน
มีนโยบายให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียน  มีการอบรมปลูกฝังนิสัยเด็กนักเรียนให้รักษาความสะอาด  
โรงเรียนมีนโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีการปลูกต้นไม้และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน    
มีการดูแลเข้มงวดการรักษาความสะอาดของอาคารเรียน โรงเรียนมีนโยบายการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งครู-
ผู้ปกครอง-นักเรียน มีการดูแลพัฒนาอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพดี มีการวางผังสร้างอาคารเรียนตามหลักวิศวกร         
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โรงเรียนมีปรัชญาว่า โรงเรียนคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง  

2.2 ด้านการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีการกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ    
การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง        
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ หรือท างานร่วมกัน การจัดการเรียนการสอนโดยมีเนื้อหา หรือกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การจัดกิจกรรม/ประสบการณ์ที่ให้เด็กได้ฝึกคิด      
ฝึกปฏิบัติที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อหลากหลาย สอดคล้องกับประสงค์และเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดทัศนศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน การจัดรูปแบบ
การประเมินที่หลากหลายที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กเอง  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพของท้องถ่ิน  

2.3 ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการท างาน ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรทุกฝ่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลง คือ เอาใจใส่ความ
ประพฤติของครูและนักเรียน บริการงานด้วยความโปร่งใส จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่จัดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ บุคลากรทุกฝ่ายมีความรัก สามัคคี ตระหนักในภาระหน้าที่ 
ไม่มีการแบ่งพรรค แยกพวก ผู้บริหารมีลักษณะเป็นผู้น า มีคุณธรรม มีเหตุผล เปิดใจกว้าง เข้าข้างทุกฝ่าย เข้าใจความ
ต้องการของบุคลากร ขยัน มุ่งมั่น ฟันฝ่าสู่เป้าหมายอย่างกล้าหาญ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีแผนก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของบุคลากร  

2.4 ด้านการบริหารงานการเงินพัสดุและทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า บริหารเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลง คือ ใช้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์
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อย่างคุ้มค่าใช้เงินงบประมาณตามความจ าเป็นก่อนหลัง  ใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ใช้เงินงบประมาณอย่างเหมาะสมกับแผนงานที่ตั้งไว้ 
บริหารแผนงานและงบประมาณให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา ใช้เงินงบประมาณพอดีกับปีงบประมาณ      
ใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนางานการเงินและพัสดุ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ใช้เงินงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการบริหารจดัการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ     
ในการแข่งขัน ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และน้อยที่สุด           
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามล าดับ 

3.1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการ
จัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ      
ยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น ส่งเสริมให้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ส่งเสริมให้ทุกคน
ได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด สร้างแผนงาน และโครงการส าคัญ
เช่นโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
  3.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมให้ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ             
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สร้างแผนงานและโครงการส าคัญเช่นโครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้     
ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นต้น  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต    
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
  3.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทัง้ระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือก าหนดเกณฑ์บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาให้มากข้ึน น า ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
ปรับเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งให้สอดคล้องกับบริบทและความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ก าหนดต าแหน่งและจัดสรรบุคลากร    
ให้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาครูให้มีความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  เพิ่มข้ึน เน้นการใช้ระบบคุณธรรมในการเลื่อนข้ัน
เลื่อนต าแหน่งให้มากข้ึน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ก าหนดแผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร   
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 3.4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินโดยเฉพาะวัยก าลังแรงงานและผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ พัฒนาระบบจัดสรร
ทุนการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนทั้งทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรชุมชน พัฒนาความสมบูรณ์ในการใช้งาน        
ระบบเทียบโอนและการจัดเก็บหน่วยกิตของการเรียนรู้การประเมินจบระดับการศึกษาเพื่อสนองการพัฒนาศักยภาพ    
ของแต่ละบุคคล พัฒนาค่ายลูกเสือเนตรนารีให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยแก่เด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไปพัฒนาโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (โรงเรียน ICU       
ทั่วประเทศ) ให้มีห้องเรียนที่เพียงพอมีครูครบช้ันมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้สามารถเข้าถึงง่ายในทุกพื้นที่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอกับ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษาโดยร่วมกับ
ภาคเอกชนองค์กรชุมชน   
  3.5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม          
อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้          
และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดท าแผนงานและโครงการส าคัญเช่นโครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรม        
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรูแ้หลง่เรียนรูแ้ละสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ  และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  3.6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เยาวชนประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพในบริบทพื้นที่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทบทวนปรับปรุงบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ส่วนกลางโดยเน้นการก ากับดูแลการอ านวยการและการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค /จังหวัด 
ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเลก็ใหร้วมตัวกันเปน็เครอืข่ายจัดต้ังเป็นนิติบคุคลรวมทัง้สง่เสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา เยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทบทวนปรับปรุงกฎหมายกฎกระทรวงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง           
ให้มีความทันสมัยเหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนากลไก          
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาไปยังสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาที่แท้จริง 
วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพื้นทีเ่ป็นฐาน (Cluster - based, 
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Area - based) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษากับสถานศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                   
กับการบริหารงานกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
โดยการทดสอบค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์เพยีร์สนั (Pearson  Product Moment Correlation coefficient)  
พบว่า ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด     
( = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ที่ .738 แสดงว่าการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน       
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ข้ันพื้นฐานและความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เพราะค่าความสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า  

4.1 การบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ด้านบริหารจัดการทั่วไปมีความสัมพันธ์       
กับการบริหารงานกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ( = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์อยู่ที่ .670แสดงว่าด้านบริหารจัดการทั่วไปมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกและทิศทางเดียวกันกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

4.2 การบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ด้านการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (= 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์       
อยู่ที่ .718 แสดงว่าด้านการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกและทิศทางเดียวกันกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

4.3 การบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ด้านการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์      
กับการบริหารงานกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ( = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์อยู่ที่ .630แสดงว่าด้านการบริหารงานบคุคลมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางบวกและทิศทางเดียวกันกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

4.4 การบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ด้านการบริหารงานการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ( = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์อยู่ที่ .704แสดงว่าด้านการบริหารงานการเงิน พัสดุ และทรัพย์สินมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก
และทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษามีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบว่า การบริหาร
จัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดด้านการบริหารจัดการทั่วไปรองลงมาคือด้านการบริหารงานบุคคล และน้อยที่สุด ด้านการบริหารงานวิชาการ 
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1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
โรงเรียนเน้นความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนมีค่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ในระดับมากทีสุ่ด รองลงมาคือ โรงเรยีนมนีโยบาย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โรงเรียนมีปรัชญาว่า โรงเรียนคือศูนย์กลางของ
การเปลี่ยนแปลงแสดงว่าการบริหารจัดการทั่วไปของโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
กับการเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
ร่วมถึงร่วมมือกับชุมชนจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนลิ้ง (Jenlink, 2000 ; อ้างถึงในมะลิกามาศ เสงี่ยมแก้ว, 2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
บุคคลส าคัญที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในประเทศอาฟริกา         
และสหรัฐอเมริกาผลการศึกษา พบว่า ผู้น าของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนมีบทบาทสูงในการที่
จะเข้าร่วมวางแผนก าหนดนโยบายและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ 

1.2 ด้านการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีการกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ      
การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ินแสดงว่าโรงเรียนเล็งเห็น
ความส าคัญในการบริหารวิชาการ โดยจัดให้มีหลักสูตรที่มีส่วนส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน อีกทั้ง
โรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อีกด้วย         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงวนพงศ์ ชวนชม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ      
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก          
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนชัย มะธิปิไขย, จ านงค์อดิวัฒนสิทธ์ิ, สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ, บุญเรือง ศรีเหรัญ (2557) 
การวิจัย เรื่อง สัมฤทธิผลของการบริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคเหนือผลการวิจัย  
พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี 

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการท างาน ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรทุกฝ่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลง คือ เอาใจใส่ความ
ประพฤติของครูและนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีแผนก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากร
แสดงว่าโรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรเพราะมีส่วนขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยส่วนงานต่าง ๆ   สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีด้วยความเอาใจใส่ 
ส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอบราโมวิทช์ (Abramowitz, 2004) 
ได้วิจัยเรื่องการศึกษาการวางแผนและการปฏิบัติการในการปฏิรูปโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาปัญหาในการวางแผนและปฏิบัติการในการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบในทัศนคติของผู้บริหารครู            
และผู้ปกครองผลการวิจัย พบว่า การปฏิรูปชุมชนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูป
โรงเรียนการปฏิรูปโรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จโดยที่ครูใหญ่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ระหว่างครูในโรงเรียนด้วยกันรวมถึงเครือข่ายระหว่างครูและบุคคลต่าง ๆ  ในชุมชนโดยผลักดันให้ชุมชนเป็นชุมชน    
แห่งการเรียนรู้ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฟรดริกดับบลิวเทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) กล่าวว่า    
สร้างความร่วมมือในการท างานอย่างฉันท์มิตรให้เกิดข้ึนในองค์การโดยต่างฝ่ายต่างต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน    
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คือฝ่ายบริหารต้องมีความเห็นใจคนงานโดยมอบหมายงานให้แก่คนงานในปริมาณและมาตรฐานของงานที่จะ
ให้คนงานท าในแต่ละวัน 

1.4 ด้านการบริหารงานการเงินพัสดุและทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า บริหารเงินงบประมาณอย่างโปร่งใสค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลง คือ ใช้เงินงบประมาณทุกบาททุก
สตางค์อย่างคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ใช้เงินงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้แสดงว่าการบริหารงานการเงิน
พัสดุ และทรัพย์สินของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีการบริหารงบประมาณที่เช่ือถือได้ ด้วยสามารถตรวจสอบ
ถึงความโปร่ง และมีมาตรฐานในการท างาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ       
พาทิพย์ ชมค า (2552) หลักความโปร่งใสหมายถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ           
โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรทุกวงการใหม้ีความโปรง่ใสมีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน        
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง           
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและ
น้อยที่สุดด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามล าดับ 

2.1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีความรักในสถาบันหลักของชาต ิ        
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่าเฉลี่ยต่ าสุด สร้างแผนงาน
และโครงการส าคัญเช่นโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้           
และพื้นที่พิเศษ เป็นต้นแสดงว่าทางโรงเรียนสามารถน าแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สร้างกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน โดยจัดการศึกษาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้มีกับสถาบันหลักของชาติ 
ประกอบด้วย  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทัศน์ คร่ าในเมือง (2553)       
การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของครูมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสยึดมั่นในความถูกต้องพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมของบุคลากรภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในการบริหารจัดบรรยากาศการเรียน       
การสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี 

2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมให้ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น    
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ สร้างแผนงานและโครงการส าคัญเช่นโครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการ
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ของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นต้นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแสดงว่าทางโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม      
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
เสริมสร้างสมรรถนะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเติบโตของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พาทิพย์ ชมค า (2552) กล่าวคือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ านวนจ ากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระบบ    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือก าหนดเกณฑ์บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาให้มากขึ้นน า ICT มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดก าหนดแผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรแสดงว่าการส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนส่งเสริมในการพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับการด าเนินนโยบายของ
โรงเรียน มีการวางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ยังน าเทคโนโลยีมาร่วมใช้ในการพัฒนาส่งเสริม
ครูและบุคลากรอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของอบราโมวิทช์ (Abramowitz. 2004) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
การวางแผนและการปฏิบัติการในการปฏิรูปโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาในการวางแผน   
และปฏิบัติการในการปฏิรูปโรงเรียน ทั้งระบบในทัศนคติของผู้บริหารครูและผู้ปกครอง ผลการวิจัย พบว่า 
ครูใหญ่สามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโรงเรียนได ้
  2.4 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้         
และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิด        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีค่า เฉลี่ยต่ าสุด การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้            
และนวัตกรรมด้านการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแสดงว่าการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทั้งนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน โรงเรียนมีส่วนผลักดันกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อันน ามาซึ่งประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิต
ให้แก่ทุก ๆ  คนในชุมชน รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ยังประโยชน์ทั้งตนเอง ระดับประเทศ รวมถึงระดับโลกอีกด้วย        
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พาทิพย์ ชมค า (2552) กล่าวคือ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็น       
ที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนหลักความคุ้มค่าหมายถึงการบริหารจัดการ      
และใช้ทรัพยากรที่มีจ านวนจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด       
ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เยาวชนประชาชนสามารถ
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ประกอบอาชีพในบริบทพื้นที่ชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทบทวนปรับปรุงบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ส่วนกลางโดยเน้นการก ากับดูแลการอ านวยการและการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค          
/จังหวัดมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษากับสถานศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดอย่างต่อเนื่องแสดงว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ      
และส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีบทบาทส าคัญ       
ในการช่วยพัฒนาชุมชน ด้วยแนวนโยบายการส่งเสริมทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั้น โดยเฉพาะ
การส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน และประชาชน เป็นช่องทางการช่วยเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เจนลิ้ง (Jenlink, 2000 ; อ้างถึงในมะลิกามาศ เสงี่ยมแก้ว, 2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
บุคคลส าคัญที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในประเทศอาฟริกา
และสหรัฐอเมริกาผลการศึกษา พบว่า ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านการศึกษาผู้น าชุมชนต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและทาให้ผู้ เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายมองเห็น
ความส าคัญของการศึกษา 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกับ
การบริหารงานกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการทดสอบ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson  Product Moment Correlation coefficient)  พบว่า ในภาพรวม      
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ( = 0.01) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ที่ .738 แสดงว่าการบริหารจัดการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความสัมพันธ์   
ไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เพราะค่าความสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหาร
จัดการทั่วไปด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารงานการเงิน พัสดุ และ
ทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานกับการบรหิารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกและทิศทางเดียวกัน
กับการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและความสัมพันธ์              
อยู่ในระดับสูง แสดงว่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา     
ทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสร้างขวัญ ก าลังใจ ตามโครงการยอดครู
ผู้มีอุดมการณ์ในด้านบริหารจัดการทั่วไปด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารงาน
การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการบริหารตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพื้นฐานด้วยการประสานงานและวางแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน        
ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนต่อไปนโยบายของรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมถึงการน าระบบ ICT เข้ามาใช้ในจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย รูปข าดี (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับผลการด าเนินงานตามความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้อง    
ในโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดโครงสร้างซีท (SEAT) ในจังหวัด ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 
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2549 ผลการวิจัย พบว่า  สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงวนพงศ์ ชวนชม  
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย ความสัมพันธ์พหุคูณระหว่างบริหารงานวิชาการด้านต่าง ๆ          
กับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการการจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพของท้องถ่ินเป็นเรื่องส าคัญ เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ส่งผลต่อดีต่อทั้งครอบครัว          
ชุมชน และสังคม ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนต้องพัฒนาแผนก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก ด้านการบริหารงานการเงินพัสดุและทรัพย์สินควรเน้นใช้เงินงบประมาณตามแผน
งบประมาณที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูล และรักษามีมาตรฐาน
ในการใช้งบประมาณตามหลักกฎหมายก าหนด การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงการพัฒนาการสร้างแผนงานและโครงการส าคัญ
เช่นโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 
เป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความส าคัญ เพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนในท้องถ่ิน โรงเรียนควรมีบทบาทในการช่วยภาครัฐ      
ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมกับประชาชนในภาคท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรมีส่วนผลักดันในการน านโยบายไปปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นและเร่งด่วน 
ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดแผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรอย่างเร่งด่วน ด้านโอกาสความเสมอภาค     
และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาควรมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาโดยร่วมกับภาคเอกชน
องค์กรชุมชนด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการวิจัย    
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาควรมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษากับสถานศึกษาในภูมิภาค/จังหวัด
อย่างต่อเนื่อง 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรการปฏิรูปทางการศึกษาการก าหนดแผนแม่บทที่สง่เสรมิการสรา้งความรู้สึก
มีส่วนร่วม โดยน าแนวนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาให้คนในประเทศถามความคิดเห็นก่อนน าระบบมาปรับใช้ 
น าไปสู่การน าไปปรับใช้และเกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐส่งเสริมให้ครูท างานตามมาตรฐานและบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ส่งเสริมให้ครูจะท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันครูก็จะเช่ือมั่นในการพัฒนา
ระบบการศึกษาของภาครัฐ เป็นส่วนส าคัญในการช่วยกับผลักดันให้การบริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน           
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย  
1. ควรศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิการศึกษาที่เท่าเทียมในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนทั่วประเทศ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความพร้อม และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

2. ควรศึกษาการประสานงานและวางแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตระเวนชายแดนในประเทศไทยเพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพเพิ่มความสามารถแข่งขัน
ของประเทศในอนาคต  
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บทคัดย่อ 
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทย ไปสู่ความส าเร็จทางด้านการตลาด โดยการอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาด 

(Marketing Strategy) เพราะสามารถที่จะท าให้ระบบการตลาดบรรลุถึงเป้าหมายความพอใจระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ทิศทางเดียว
คือการแสวงหาผลก าไร ท่ามกลางการแข่งขัน ซ่ึงสามารถท าได้ โดยการศึกษาลักษณะการแบ่งส่วนตลาดแล้วจึงเลือกหน่ึงส่วนตลาดหรือหลายส่วน
ตลาดที่บริษัทมีความถนัดที่จะสนองความต้องการในตลาดน้ันอีกทั้งยังสามารถเป็นกลไกหลักในพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่างๆที่เป็นไปตามระบบของการปฏิบัติในสังคมประเทศไทย         
โดยสิ่งส าคัญของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ต้องมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ      
ระบบเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ซ่ึงเป็นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือที่เรียกสั้นๆว่า 
8P’s จะเป็นตัวที่จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 
 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด; มาตรฐาน; ไทยแลนด์ 4.0 
 

Abstract 
 Thailand 4.0 is an economic model that will lead Thailand. To succeed in marketing by using 
marketing strategies (Marketing Strategy) because able to make the marketing system reach its goals. Long-
term satisfaction With the sole objective of seeking profit In the middle of competition Which can be done By 
studying the characteristics of market segmentation and then choosing one market segment or multiple 
market segments that the company has the aptitude to meet the needs in that market .It can also be a main 
mechanism in economic development while driving Thailand 4.0 at full efficiency of economic development. 
In various ways in accordance with the system of practice in the Thai society, the important thing of 
economic reform along with the driving Thailand 4.0 must create a marketing strategy in line with the 
economic system Beginning with a modern marketing strategy which is a marketing mix (8P’s in short, it will 
be a factor that will affect the development of the Thai economy in the future.  
 

Keywords: Marketing strategy; standard ; Thailand 4.0  
 

บทน า 
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจมาหลายครั้ง โดยเริ่มจาก “Thailand 1.0”            

ที่เน้นภาคเกษตรกรรม ไปสู่ “Thailand 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้าง แรงงานราคาถูก
และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าเป็นส าคัญ จากนั้นประเทศไทยได้ก้าวสู่ 
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“Thailand 3.0” ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากข้ึน โดย ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
เพื่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลก อย่างไรก็ดี ภายใต้ “Thailand 3.0” นั้น แม้จะท าให้
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพิ่มข้ึนแต่ก็ต้องเผชิญกับ “กับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง”“กับดักความเหลื่อมล้ า        
ของความมั่งค่ัง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบัน
น าไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้าม “Thailand 3.0” ไปสู่ “Thailand 4.0”(โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย     
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน,2559) Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก     
3 กับดักดังกล่าว พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน          
ในบริบทของการ ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้             
ด้วยการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” Thailand 4.0 ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี ้ 

1) ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการ เติมเต็ม
ศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้น  ความสมานฉันท์และ
ความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  

3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง”  

4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตาม ภูมิอากาศ” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 

เพื่อให้สามารถเป็นกลไกหลกัในพัฒนาเศรษฐกจิควบคู่ไปกับการขับเคลือ่น Thailand 4.0 อย่างเต็มประสทิธิภาพ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่างๆที่เป็นไปตามระบบของการปฏิบัติในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปฏิรูป
ปรับเปลี่ยนกลไกของระบบเศรษฐกิจที่จะต้องประกอบไปด้วย (โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน,2559) 

1. องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด 
2. กลยุทธ์การตลาด 8P 
3. STP Model เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด 
4. กลยุทธ์ทางการตลาดที่นักธุรกิจ SME ต้องรู้ 
5. การท าโปรโมช่ัน 
6. การวิจัยการตลาด (Marketing Research) 
7. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
8. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในยุค Digital 
9. การส่งเสริมการขาย 
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พร้อม ๆ  กันนั้นเพื่อแปลง Vision สู่ Action จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการ โดยสิ่งส าคัญ         
ของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อันดับต้องเริ่มจากการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด     
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ซึ่งเป็นส่วนผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรือที่เรียกสั้นๆว่า 8P’s ซึ่งต้องมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาด( IMC)โดยอาศัย
เครื่องมือการ ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคแบบสมัยใหม่ซึ่งแบ่งส่วนขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีก หลายส่วนทั้งงานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่ือมโยงสู่การท าธุรกิจสมัย ใหม่ซึ่งเน้นการสร้างผลก าไรสูงสุดบนความพอใจของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นการท า ธุรกิจระยะยาว(Long-Term Business) พร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสมัยใหม่       
ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างมากโดย เฉพาะการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) ซึ่งไม่สามารถแบ่งส่วนการตลาดแบบ เดิมๆได้แล้ว 
ซึ่งการเอกสารการศึกษาในส่วนแรกเป็นแนวทางท าธุรกิจและก่อให้เกิดพฤตกรรมใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ส่วนที่เอกสารอื่นๆจะช่วยในการวางแผนการตลาด ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มคีวามเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับการศึกษาใน ครั้งนี้ 

1. แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s ซึ่งประกอบไปด้วยสว่นผสมทาง
การตลาด ดังนี้ 

1.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ( Product Strategy ) 
1.2 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy ) 
1.3 กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย (Place Strategy ) 
1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy ) 
1.5 กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy ) 
1.6 กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy ) 
1.7 กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Relation Strategy ) 
1.8 กลยุทธ์ พลัง (Power Strategy ) ซึ่งสามารถอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้  

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกก าหนดข้ึนส าหรับ
สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดสรร
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผลผลิต แบ่งใช้สัดส่วนต่าง  ๆทางการตลาดให้เหมาะสมส าหรับการด าเนินงาน 
รวมทั้งด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ โดยประกอบไปด้วย การตัดสินใจ การก าหนดระดับค่าใช้จ่ายการตลาด         
การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสม และการก าหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาดอย่างชัดเจน      
จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว้ได้ (พลอย แย้มเสนาะ,2560) 
 

องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด 
ขอบเขต กลยุทธ์การทางการตลาดจะต้องมีขอบเขตของการด าเนินงานที่ครอบคลุม รวมทั้งจะต้องมีการก าหนด

สัดส่วนส าหรับการปฏิบัติงานที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อย่างชัดเจน 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้ง

ก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายก าไรที่เพิ่มข้ึน เป้าหมายผลตอบแทน
จากการลงทุน หรือเป้าหมายการเติบโตของยอดขาย เป็นต้น 
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การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้         
อย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรส าหรับการลงทุน รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 

การได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการระบุการได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการ ให้สามารถวางแผนการด าเนินงานในข้ันต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พลังเสริมแรง กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องสามารถส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยธุรกิจของบริษัท ให้เป็นอันหนึ่ง    
อันเดียวกัน ทั้งทางด้านการตลาด การจัดสรรทรัพยากร และด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 
 

กลยุทธ์การตลาด 8P’s 
กลยุทธ์การตลาด 8P’s  คือ กลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ส าหรับการด าเนินงานทางการตลาด   

จากนักธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นกระบวนการท างานที่สามารถเห็นผลลัพธ์ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือได้ว่าเป็น     
กลยุทธ์ข้ันพื้นฐานส าหรับการพัฒนาและต่อยอดเป็นกลยุทธ์อื่นๆ ได้ในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเรียนรู้
และศึกษาให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน  

1. Product 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ          

ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องท าการพิจารณาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ให้สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนอง     
ความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งการตั้งเป้าหมายคุณสมบัติสนิค้า การเลือกใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลติ 
รวมทั้งการน าสินค้าไปเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยกับกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนต่อไป 

2. Price 
กลยุทธ์ทางด้านราคา โดยการก าหนดราคาของสินค้านอกจากผู้ประกอบการ จะต้องค านึงถึงปัจจัยต้นของทุน

การผลิตแล้ว ยังต้องค านึงถึงสภาพการแข่งขันของสินค้าชนิดนั้นๆ ในตลาด ซึ่งส าหรับสินค้าที่มีคู่แข่งทางการตลาดมาก
ผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการก าหนดราคาสินค้าให้น้อยกว่าเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า หรืออาจจะท าการก าหนด
ราคาให้สูงกว่าเพื่อจัดวางต าแหน่งสินค้าให้อยู่เหนือกว่าตลาดคู่แข่งได้เช่นเดียวกัน 

3. Place 
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาวางแผนให้ดี เนื่องจากช่องทาง

กระจายสินค้าที่เลือกใช้ สามารถส่งผลต่อก าไรโดยรวมที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยช่องทางการจัดจ าหน่าย
ทางการตลาดในปัจจุบันมีอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ การขายผ่านพ่อค้าคนกลางและการขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งช่องทาง    
การขายสู่ผู้บริโภคโดยตรงจะสามารถสร้างผลก าไรได้สูง ตรงข้ามกับการขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่จะสามารถสร้าง
ยอดการขายได้สูงกว่า 

4. Promotion 
โปรโมช่ันหรือการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้า

ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างดี โดยกลยุทธ์ดังกล่าวที่ถูกน ามาใช้จะต้องมีความสอดคล้อง รวมทั้งสามารถส่งเสริมกลยุทธ์อื่นๆ 
ได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การลดราคาสินค้า การแถมสินค้า หรือการแจกสินค้า เป็นต้น ซึ่งหากโปรโมช่ันที่
ผู้ประกอบการเลือกใช้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ก็จะส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น 
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5. Packaging 
บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการวางกลยุทธ์

ทางการตลาดส าหรับบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสวยงามโดดเด่น รวมทั้งความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้าในตลาดคู่แข่ง จนสามารถสร้างยอดขาย
และก าไรที่เพิ่มข้ึนได้ 

6. Personal 
พนักงานขาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถท าการลอกเลียน     

แบบได้ง่าย โดยหากผู้ประกอบการมีพนักงานขายที่มีความรู้ มากประสบการณ์ รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจผู้บริโภค     
จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อีกทางหนึ่งโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของบุคคล 

7. Public Relation 
กลยุทธ์การใช้ข่าวสารในการชักจูงผู้บริโภค ถือว่าเป็นวิธีการทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่สื่อต่างๆได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมมากข้ึน โดยกลยุทธ์ดังกล่าว    
เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค รวมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าได้เช่นกัน 

8. Power 
กลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวข้องกับอ านาจ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับการต่อรอง ควบคุม รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งทางการตลาด ซึ่งอ านาจต่อรองที่ผู้ประกอบการมีจะสามารถสร้างข้อเสนอที่ดีที่สดุ
ให้แก่ธุรกิจได้ 

กลยุทธ์การตลาด 8P ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดพื้นฐานในการท าธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการ      
ทุกประเภท โดยธุรกิจต่างๆในปัจจุบันที่เกิดข้ึนมามากมายนั้น มีทั้งธุรกิจที่ล้มเหลว และธุรกิจที่สามารถด าเนินไปได้จน
ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากบริษัทที่ล้มเหลวทางธุรกิจไม่สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาด 8P ข้ึนมาได ้   
อย่างครบองค์ประกอบ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาด 8P จึงควรถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
ความส าเร็จให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

STP Model เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด 
STP Model เป็นเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด 

การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ก็
จะถูกน ามาใช้เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

Segmentation การแบ่งส่วนตลาด 
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ที่เป็นกลุ่มขนาดย่อยลงมา โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดข้ึนในการแบ่ง 

โดยเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ก็จะต้องเป็นเกณฑ์ที่มีความสร้างสรรค์และสามารถแบ่งกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมด้วย เช่น 

1. เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามอายุ เพศ การศึกษา รายได้ สถานภาพและ 
อาชีพ 

2. เกณฑ์ภูมิศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามท าเลที่อยู่ ภูมิภาค จังหวัดหรือภูมิประเทศ  
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3. เกณฑ์จิตลักษณะ เป็นการแบ่งกลุ่มตามวิถีชีวิตหรือบุคลิกและลักษณะนิสัยโดยทั่วไป 
4. เกณฑ์พฤติกรรม เป็นการแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม เช่นพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้  

Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท าการตลาดโดยตรง ซึ่งอาจเลือกเพียงกลุ่มเดียว เพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม

ดังกล่าวโดยเฉพาะ หรืออาจเลือกหลายกลุ่มหรือเลือกทั้งหมดก็ได้ 
Positioning การวางต าแหน่ง 

การวางต าแหน่งของตนเองเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่จดจ า และโดนใจกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน       
ซึ่งจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมวางต าแหน่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

Product Positioning เป็นการวางต าแหน่งสินค้าและบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่ามีความแตกต่าง        
จากที่อื่น Brand Positioning เป็นการวางต าแหน่งสินค้าและบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามีความแตกต่าง     
และโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจมากกว่าผลิตภัณฑ์ของที่อื่น จะเห็นได้ว่า STP Model เป็นตัวช่วยส าคัญที่จะท าให้ทราบถึง
รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน สามารถน ารายละเอียดเหล่านี้มาใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงข้ึนพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนได้โดยที่ยังคง
คุณภาพของสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม ท าให้สามารถวางทิศทางในการวางแผนจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างตรงจุด 
 

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีนักธุรกิจ SME ต้องรู้ 
ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่มี     

ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็มีความยืดหยุ่นสูง และมีความคล่องในการปรับเปลี่ยนหรือการตัดสินใจมากกว่า แต่ในขณะเดียวกัน
การท าธุรกิจ SME ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของประสบการณ์ ทรัพยากร ความเช่ียวชาญ หรือเงินที่จะใช้    
ในการลงทุน เพราะทุกอย่างที่ได้ลงทุนไปล้วนเป็นต้นทุนของธุรกิจทั้งสิ้น หากผิดพลาดก็จะเกิดการขาดทุนอย่างหนักได้ 
ดังนั้นผู้ที่ต้องการท าธุรกิจ SME จึงต้องเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการท าการตลาดให้มีประสิทธิภาพ บนงบประมาณที่จ ากัด     
โดยมี 4 กลยุทธ์ที่ต้องท าความเข้าใจดังนี้ 

1. ท าการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายการท าธุรกิจ SME เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ที่มีต้นทุนไม่มาก 
ดังนั้นจึงต้องเน้นการท าธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลายจนเกินไป ซึ่งเป้าหมายหลักของการ
ท าธุรกิจ SME ก็เพื่อเพิ่มยอดขายให้เกิดข้ึน ณ ปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดโปรโมช่ันต่างๆ      
หรือการท าการตลาดใดๆ ควรเน้นไปที่วัตถุประสงค์หรือท าการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนที่สุด 
และมุ่งเน้นไปที่การขายเป็นหลัก เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายและมีเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนต่อยอดธุรกิจต่อไป 

2. การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราวการสร้างแบรนด์ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณสูงมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธี
ในการสร้างแบรนด์เสมอไป โดยสามารถท าได้ด้วยการสร้างเรื่องราวข้ึนมา เพื่อท าให้เกิดแบรนด์ และท าให้ลูกค้า
สามารถจดจ าแบรนด์ได้ง่ายข้ึน ต้องรู้ก่อนว่าจุดเด่นของสินค้าคืออะไร แล้วจึงน าจุดเด่นนั้นมาสร้างเรื่องราวให้เกิด
เป็นแบรนด์ข้ึนมา และเมื่อหากส าเร็จ จะมีการบอกต่อกันปากต่อปากก็ท าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยไม่ต้อง
เสียงบประมาณ 
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3. หาพันธมิตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยลดต้นทุน
ให้กับผู้ประกอบการ SME ได้เป็นอย่างมาก และยังได้ประโยชน์จากการท าการตลาดมากข้ึน เพราะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ 
และท าให้ธุรกิจมีการเติบโตย่ิงข้ึนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายด้วย 

4. ลูกค้าปัจจุบันคือลูกค้าช้ันดีการท าธุรกิจ SME มีต้นทุนที่จ ากัด ไม่สามารถที่จะโปรโมทหรือท าการตลาด
ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเหมือนกับธุรกิจใหญ่ๆ ได้ ดังนั้นต้องอาศัยลูกค้าปัจจุบันให้เป็นตัวช่วยอย่างดี              
ที่จะกระจายและโปรโมทสินค้าออกไปให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ด้วยการชักน าให้ลูกค้าทดลองสินค้าตัวอย่าง จากนั้นสอบถาม
ผลตอบรับจากลูกค้ากลุ่มนี้ ว่ามีความเห็นอย่างไรกับสินค้าที่ได้ลองใช้บ้าง เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงให้ดีข้ึนและ        
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้หากสินค้าเป็นที่พึงพอใจ ก็จะมีการพูดแนะน า
ต่อ  ๆกันไป ซึ่งก็จะท าให้เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ข้ึนมาโดยที่ไม่ต้องท าอะไรมากเลย ดังนั้นลูกค้าปัจจุบัน จึงเป็นลูกค้าที่ส าคัญ
และควรค านึงถึงมากที่สุด 

 

การท าโปรโมชั่น 
การท าโปรโมช่ันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้สูงข้ึนได้ แต่ต้องมีการออกแบบโปรโมช่ันให้มี

ความเหมาะสมกับสินค้าและบริการด้วย รวมถึงโปรโมช่ันจะต้องโดนใจลูกค้าเช่นกัน 
การแจกสินค้า เป็นการแจกสินค้าขนาดทดลองเพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้ ซึ่งหากสินค้าใช้ดี โดนใจ ก็จะท าให้ลูกค้า

อยากกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีก เป็นการลงทุนเล็กๆ ที่ได้ผลตอบรับคุ้มค่ามาก 
การให้ส่วนลดกระตุ้นให้ซื้อซ้ า เป็นการจัดโปรโมช่ันในช่วงเวลาจ ากัด ด้วยการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิด

ความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้ามากข้ึนหรือกลับมาซื้อซ้ าอีก ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมหรูหราและ
ลูกค้าผู้หญิงที่สุด 

การให้ส่วนลดลูกค้า เป็นโปรโมช่ันในรูปแบบของการตอบแทนลูกค้าเก่า และพยายามเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการคืน
เงินกลับไปให้กับลูกค้าในรูปแบบของส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าในครั้งถัดไป 

การแข่งขันชิงโชค เป็นการจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี และท าการถ่ายภาพลูกค้าคู่กับสินค้า     
ท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ก็จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจและอยากมาซื้อสินค้ามากข้ึน 

การท าโปรโมช่ันโดยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกระแส เป็นรูปแบบการจัดโปรโมช่ันที่ก าลังได้รับความนิยม
มากในปัจจุบัน เพราะสามารถประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายได้ดี และยังเข้ากลุ่มลูกค้าได้อย่างแพร่หลายมากข้ึน 
เหมาะกับการสร้างกระแสให้กับสินค้าใหม่ๆ ที่สุด 
 

การวิจัยการตลาด (Marketing Research) 
การวิจัยการตลาด (Marketing Research) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และรายงานผลงาน

ทางด้านวิชาการทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อน ามาใช้ประกอบการวางแผนการท างาน       
และการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการท าให้สินค้าหรือบริการของตน
สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุดในสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรง    
ของตลาดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วตลอดเวลา การด าเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผนหรือการน าเอากลยุทธ์     
ทางการตลาดเข้ามาเป็นเครื่องมือ ท าให้แผนงาน มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพความเป็นจริง    
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ของท้องตลาด และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมือง       
ท าให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจในด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หรือ เพื่อน าข้อมูลมาวิจัย
ทางการฯเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เฉพาะทางการตลาดบางอย่าง ขณะเดียวกันมักจะช่วยเพิ่มยอมขายละบรรลุถึงวัตถุประสงค์
อีกด้วย กลยุทธ์นี้เหมาะกับสินค้าใหม่  ๆหรือปรับปรุงสินค้าใหม่ภายใต้ช่ือเดิม หรือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือต้องการ
ขยายต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับยอดขายที่เพิ่มข้ึนการท าวิจัยและพัฒนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ (ปิติกานต์ ค าศรี,2549) 
 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
การตลาด (Marketing Program/Plan) เป็นโปรแกรมทางการตลาดหลังจากประเมินส่วนของตลาดที่เหมาะสมแล้ว 

องค์กรอาจเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรือหลายส่วนตลาดเป็นเป้าหมายโดยมีวิธีเลือกดังนี้คือ (1) ตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาด
ที่เหมือนกัน(Undifferentiated  Marketing) (2) การตลาดทีต่่างกัน หรือการตลาดที่มุ่งต่างส่วน(Differentiated Marketing) 
(3)  การตลาดแบบรวมก าลัง  หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นการเลือกส่วนตลาดเพียง       
ส่วนเดียว (Single Segment) (ปิติกานต์ ค าศรี, 2549) การปฏิบัติโปรแกรมการตลาดการปฏิบัติเป็นหัวใจส าคัญ   
ต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของกิจการธุรกิจ หลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการ จะช่วยในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการตลาดต้องประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และใช้เทคนิคการบริหารโครงการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ กุญแจส าคัญของธุรกิจคือ ไม่ท าธุรกิจที่ตนเองไม่เข้าใจวิธีการด าเนินงานธุรกิจ หรือไม่ยอมรับกลยุทธ์
ที่ท่านไม่เข้าใจวิธีการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน ส่วนที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับกลยุทธ์คือการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเพียงแต่
ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการตลาด ความคิด การเจาะตลาด การแบ่งส่วนตลาดโลกาภิวัตน์ และความได้เปรียบทาง      
ด้านการแข่งขัน แผนตลาดก็เป็นเพียงความคิด โดยมีมิติที่ก าหนดความส าเร็จของกลยุทธ์ ตัวกลยุทธ์และความสามารถของ
องค์การในการปฏิบัติงานทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (Bonoma, 1984) ควรตรวจสอบกลยุทธ์และประสิทธิผล
ของความช านาญด้านการบริหารจัดได้ 4 ชนิด คือ (1) ความส าเร็จ (Success) เป็นสถานการณ์ที่กลยุทธ์มีความเหมาะ     
และองค์การมีความช านาญในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ (2) โอกาส (Chance) เป็นสถานการณ์ที่กลยุทธ์ไม่มีความเหมาะ       
แต่องค์การมีความช านาญในการปฏิบัติงานกลยุทธ์(3) ปัญหา (Problem) เป็นสถานการณ์ที่กลยุทธ์มีความเหมาะ 
แต่องค์การไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงานกลยุทธ์และ (4)ล้มเหลว (Failure) เป็นสถานการณ์ที่กลยุทธ์ไม่มี          
ความเหมาะ และองค์การไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในยุค Digital 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรมการแสดงออก และการสื่อสารของคน         

ในยุคปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ 5 ประการที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ประสบผลส าเร็จ 

สื่อสารเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการโดยเน้นการตอบค าถาม “ท าไม”เนื้อหานับเป็นหัวใจส าคัญของการประชาสัมพันธ์
มาทุกยุคทุกสมัย เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงควรมาจากการหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่องค์กรอยากจะบอก     
กับสิ่งที่ประชาชนกลุ่มเปา้หมายสนใจหรืออยากจะรู้ ดังนั้นก่อนน าเสนอข่าวสารใดออกไปนักประชาสัมพันธ์จึงควร
ตอบให้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวส าคัญอย่างไร และเพราะเหตุใดกลุ่มเป้าหมายจึงอยากจะรู้หรือควรจะรู้ 
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สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณาผู้บริโภคยุคใหม่ มีทางเลือกมากข้ึนในการที่จะเข้าถึงเรื่องราวที่
ต้องการและรู้สึกมีส่วนร่วม ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงควรเข้ามาท าหน้าที่อุดช่องว่างที่การโฆษณาไม่สามารถท าได้     
ด้วยการน าเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการให้คุณค่า และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
เช่น รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ในฐานะผู้ใช้ 

สร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดการพูดปากต่อปาก และการใช้บุคคลที่สามเป็นผู้กล่าวแทน 
นับเป็นกลยุทธ์การสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้เรื่องราวของเราเป็นที่น่าเช่ือถือ คือการใช้บุคคลที่
มีความน่าเช่ือถือเป็นผู้บอกกล่าวกับคนอื่นๆ ว่าท าไมเขาจึงช่ืนชมสินค้าของเรา 

เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม แล้วสร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนสื่อสังคมออนไลน์ท าให้ทุกคนสามารถลุก
ข้ึนมาเป็นผู้สร้างสาร และเผยแพร่ข่าวสาร แข่งกับนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ช่วยให้องค์กรได้เป็นบุคคลแรกที่จะทราบความคิดเห็น ข้อกังวล หรือความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดให้พวกเขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและสื่ อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์          
อย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างความใกล้ชิดผูกพัน 

ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบเหมือนๆ กันไปให้สื่อ
แต่ละส านักย่อมไม่ตอบสนองต่อกลยุทธ์การน าเสนอข่าวของสื่ออีกต่อไป การจะท าให้เรื่องราวขององค์กรได้รับการคัดเลือก
จากบรรณาธิการ เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องเน้นไปที่ข่าวเจาะไม่ใช่ข่าวแจกเหมือนเช่นในอดีต      
โดยน าเสนอเนื้อหาเชิงลึกที่มีประเด็นเฉียบคมและเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษส าหรับสื่อนั้น 
 

การส่งเสริมการขาย 
การส่งเสริมการขายคือ กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้ในทันที ไม่ว่าจะในทางการโฆษณา

หรือเครื่องมือการขาย ลักษณะการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาแบบช่ัวคราวเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากข้ึนเป็นการจูงใจ     
ที่มุ่งสู่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจ านวนมากข้ึน ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็ว
หรือเกิดความต้องการที่จะทดลองใช้สินค้า 

2. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง ผู้จัดจ าหน่าย 
หรือผู้ขาย เพื่อกระตุ้นให้คนกลางแนะน าผลติภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ  กระตุ้นให้คนกลางซื้อและเก็บผลติภัณฑ์ไว้เพื่อ
การจ าหน่ายในปริมาณที่มากข้ึน 

3. การส่งเสริมการขายที่มุง่สูพ่นักงาน เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งให้พนักงาน หรือแผนกงานขายใช้
ความพยายามในการขายสินค้าให้ได้มากข้ึน หรือเป็นการกระตุ้นให้หาลูกค้ารายใหม่หรือหาผู้จัดจ าหน่ายเพิ่มเติม
ให้กับบริษัท 

การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมที่มักจะใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่น
โฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนักงานขายไปแจกสินค้าตัวอย่างตามบ้าน 
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สรุป 
การน ากลยุทธ์ (Strategy) มาใช้กับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารหรือทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง กลยุทธ์ล้วนแล้วแต่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวกับทุกๆ ทุกส่วน ส่วนค าว่ากลยุทธ์ ในที่นี้ ค านี้น ามาจากการทหาร
โดยในสมัยโบราณ ในการท าสงครามจ าเป็นที่ต้องมีการวางกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการรบ (Paul Samuel, 1983) 
ให้นิยามว่ากลยุทธ์ หมายถึงชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเป้าประสงค์เชิงปฏิบัติการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบัติ
การของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งองค์กรภาครัฐ บาลก าหนดโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ คือวัตถุประสงค์
ของแผนงานที่รัฐบาลก าหนดไว้และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของแผนดังนั้นกลยุทธ์ หมายถึง
แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จ าเพาะกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหารนั้นแตกต่างจากยุทธวิธี
ซึ่งว่าด้วยการด าเนินการรบปะทะ (Engagement) ขณะที่ยุทธศาสตร์นั้นว่าด้วยวิธีการเช่ือมโยงการรบปะทะต่างๆ
เข้าด้วยกัน ค าถามที่ว่า “จะสู้รบอย่างไร” เป็นปัญหาทางยุทธวิธีแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการสู้รบกันและความ
เหมาะสม ในการสู้รบกันนั้นเป็นปัญหาทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม ต่อมาได้ถูกน ามาใช้ในทาง
ธุรกิจ เพื่อเป้าหมายคือ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์คือ วิธีการในการแข่งขันที่จะท าให้องค์กรสามารถ
เอาชนะคู่แข่งได้หรือกลยุทธ์คือ แนวทางในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรืออาจจะบอกว่ากลยุทธ์
ประกอบด้วยค าถามที่ส าคัญ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดใด 2) เราต้องการไปถึงจุดใด 3) เราจะไปถึงจุด
นั้นได้อย่างไรคือวิธีการหรือแนวทางที่องค์กรจะน าเสนอคุณค่า(Value) ให้กับลูกค้าเพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามที่ต้องการ (ซึ่งอาจจะเป็นก าไรหรือวิสัยทัศน์) 

กลยุทธ์การตลาดเป็นการประยุกต์น าเอาส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการ 
(Product Strategy) ราคา (Price Strategy) ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place Strategy) การส่งเสริม (Promotion 
Strategy) มาใช้เพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด โดยจัดส่วนประสม (Mixture) ของส่วนประสม
หลักดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือบริษัท โดยดูเป้าหมาย และ
สถานการณ์ในการน าเครื่องมือออกมาใช้ในขณะนั้นว่ามีความเหมาะอย่างไร เพื่อให้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด       
ที่น ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หรือบริษัท ในการน าเอาส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mixed) ในลักษณะของ 4P’s มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง หรือก าหนดกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดให้กับสินค้าและบริการ หรือกลยุทธ์สามารถน ามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องทั้งในชีวิตประจ าวัน หรือในองค์กร      
ทางธุรกิจเพราะเป็นการก าหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แล้วหาวิธีการเพื่อที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ องค์กรต้องรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ไม่เช่นนั้นกลยุทธ์ที่ก าหนดออกมาอาจจะผิดพลาด 
ผลที่ได้ก็จะไม่เป็นไปตามเป็นหมาย ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุด คือ การรู้ตัวเอง และการรู้คู่แข่งของตนเองนั้นซึ่งจะเป็นทางเลือก 
ให้นักการตลาดบริษัทหรือองค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการสามารถน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ได ้     
ในอีกกลยุทธ์หนึ่งทางการ  ตลาดโดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) มีหลายแนวทางที่สามารถเลือกมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแก่ธุรกิจ 
อาทิ กลยุทธ์ต้นทุนต่ า (Cost Leadership) การมีต้นทุนต่ าในการผลิตจะช่วยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง      
กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation) ความแตกต่างของสินค้าและบริการจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ                        
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และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ความหลากหลาย (Diversity) ความหลากหลายของสินค้าและ
บริการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดโดยรวม 

กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) ธุรกิจสามารถที่จะพิจารณาใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในธุรกิจ       
ของตนเองใน 4 แนวทางคือ กลยุทธ์ราคาประหยัด (Economy) ตั้งราคาต่ าส าหรับสินค้าคุณภาพต่ าเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาด กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด (Penetration) ตั้งราคาต่ าส าหรับสินค้าคุณภาพสูง เพื่อเจาะตลาดให้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ (Skimming) คุณภาพสินค้าและบริการไม่สูงนักแต่ตั้งราคาสูงไว้ในช่วงเริ่มต้น         
เพื่อน ามาใช้การส่งเสริมการขายในลักษณะของการลดราคาในภายหลัง กลยุทธ์ราคาแบบสินค้าคุณภาพ (Premium)      
เป็นการตั้งราคาไว้สูงของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดระดับสูง ในส่วนของหลักการ
ตั้งราคานั้นเราสามารถใช้หลักการตั้งราคาแบบสะท้อนต้นทุน (Cost Base Pricing) และหลักการตั้งราคาแบบ
สะท้อนคุณคุณค่า (Value Base Pricing) มาใช้ในการพิจารณาด้วยในธุรกิจโรงแรม การใช้กลยุทธ์ด้านราคาต้องค าถึงถึง 
Product Life Cycle ด้วย เพราะคุณค่าของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์       
ซึ่งเมื่อน าออกมาเสนอสู่ตลาดใหม่ๆ มักจะได้รับความสนใจ และสามารถขายได้ในราคาที่สูง เมื่อเนิ่นนานไป          
มีสินค้าและบริการของรายอื่นๆ เข้ามาแข่ง สภาพของห้องพักเสื่อมสภาพไปราคาขายก็จะต้องลง 

กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) มีหลากหลายลกัษณะใหเ้ลอืกใช้ในธุรกจิได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ การจ าหน่ายตรง (Direct) โดยไม่ผ่านคนกลาง อาจจะท าได้โดยการเปิดหน้า
ร้านจ าหน่าย (Outlet) เปิดเว็บไซต์จ าหน่าย การใช้พนักงานขาย ฯลฯ โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือพ่อค้าคนกลาง      
การจ าหน่ายผ่านคนกลาง (Intermediary) โดยอาจจะมีคนกลางเพียงระดับเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ค้าปลีก 
(Retailer) หรือหลายระดับโดยผ่านทางผู้ค้าส่ง (Wholesaler) เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดและ
จ าหน่ายไปยังลูกค้าเป้าหมาย หรืออาจจะเลือกใช้ทั้ง 2 รูปแบบในลักษณะของหลากหลายช่องทาง ( Multi-
Channel) ก็ได ้

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม (Promotion Strategy) การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมนี้นั้น ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์    
ที่ก าหนดไว้ว่าต้องการส่งเสริมในด้านใด ระดับใด แล้วจึงก าหนดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้งานให้เหมาะสม โดยการส่งเสริมนี้อาจจะ
แบ่งระดับออกเป็น การส่งเสริมในหมู่ลูกค้า การส่งเสริมช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมภายในองค์กรเอง          
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย รายได้ ภาพลักษณ์ และด้านอื่นๆ          
ที่นอกเหนือจากไปจากนี้ โดยต้องน าเอาหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing 
Communication – IMC) มาใช้ มากกว่าการส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยและข้อค้นพบ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีส าหรับการวางแผนกลยุทธ์
การตลาด ของธุรกิจเบเกอรี่ ในจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีความต้องการและการน าสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้
ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนประสบทางการตลาด 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ลักษณะรายงานที่มีความต้องการและน าไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์การตลาด ได้แก่ รายงานยอดขายแยกตามสินค้า รายงานจ านวนสินค้าคงเหลือตามสินค้ารายงานการ      
176รับคืนสินค้าแยกตามสินค้า รายงานของเสียต่อยอดขายแยกตามสินค้า รายงานของเสียต่อยอดขายรวม
รายงานการขายสินค้าใหม่ต่อยอดขายทั้งสิ้น 
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(2) กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) ลักษณะรายงานที่มีความต้องการและน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดได้แก่ รายงานอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน รายงานข้อมูลต้นทุนสินค้า รายงานของเสียในกระบวนการผลิต 
รายงานอัตราก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย  

(3) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ลักษณะรายงานที่มีความต้องการและน าไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์การตลาด ได้แก่คือ รายงานการขายตามลูกค้ารายงานต้นทุนในการขนส่งสินค้ารายงานสินค้าคืนตามลูกค้า 
รายงานการขายตามสถานทีข่าย รายงานต้นทุนในการขนสง่ต่อสินค้า 1 หน่วย งบก าไรขาดทุนตามช่องทางการจัดจ าหน่าย  

(4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  ลักษณะรายงานที่มีความต้องการ
และน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ได้แก่รายงานยอดขายที่ เพิ่มข้ึนต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 
รายงานสัดส่วนของคูปองที่น ามาใช้สิทธ์ิต่อคูปองที่แจก รายงานยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายงาน
ยอดขายรวมแยกตามพนักงานขาย รายงานยอดขายของพนักงานขายแยกตามสินค้า รายงานยอดขายกลุ่มลูกค้า
ใหม่ (วิไลพร ไชยโย,2552) 
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Abstract 

Thailand is reaching the Aging Society like the other countries globally.  When elderly people 
retire from work, they will encounter many changes like Physical changes, Psychological and 
emotional, and social changes. These changes can cause them many problems. They will feel lonely, 
melancholic as well as stressful, etc. To avoid these problems they will encounter, lifelong learning 
seems to be questioned together with the technological world. How could we utilize technology to 
lead to the happiness of them? According to the literature review, many countries emphasize more 
the elderly and attempt to find the best way for the elderly after retirement. It can be concluded that 
they include Thailand reach the same goals and try on applying communication innovation with 
lifelong learning methodology with the elderly.  
 

Keywords: Communication; Innovation; Lifelong Learning 
 

Introduction 
 Many countries around the world are stepping into the Aging Society or a society 
with over 65-year-old population, more than 7 percent of the total population. Then,     
the world population will enter to an Aged Society in the next 35 years, with more than 
14 percent of the population aged 65 years or more than 14 percent of the total 
population. This challenge every country has to face, but the result may be differently 
serious and rapid. Developed countries tend to enter the Aging Society faster than in 
developing countries. Most European countries have already encountered the Aging 
Society, followed by Asian countries, including Japan, South Korea, Singapore, as well as 
Thailand. 

It is known that Thailand is now beginning to enter the Aged society with a 
population of 60 years old and above, not less than 10 percent of the entire population 
of the country. It is expected that Thailand will have a population of 60 years and older, 
not less than 20. Significantly reduced from children born in the amount of 782,129 in the 
year 2013, the remaining number is only 702,755 people. 

From the statistics of Thailand revealed that the number of children born 
decreases every year with an average of 10,844 people, while the total population 
increases an average of 350,645 people per year. Therefore, this event will certainly affect 
educational management in the future. During the past 25 years, the aging population in 
Thailand grew by 3.7 percent per year. This rate is the highest in East Asia and Southeast 
Asia. This proportion increased to 11.5 percent in 2010. When compared with the United 
Nations designation, Thailand has entered the beginning of Aged Society. According to the 
estimation, the proportion of the elderly will increase to 19.1 percent in the year 2025 
and to 26.4 percent in 2050. The increased rate of this elderly population is considered 
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faster than it has ever happened in Western countries many times.  The proportion of the 
elderly (aged 60 years and over) will increase from 11.9 percent to 17.5 percent and 25.1 
percent between 2020-2573. 

Significantly, the aging process can be vital for any person because the major 
changes will get involved. The main factors of individuals' quality of life include these 
changes and the loss of control and these refer to changes in work (retirement), family, 
society, our bodies, and health-related problems requiring adjustments to the perceptions 
and structures of our lives. All of these changes are physical, psychological, and social 
challenges. If an individual cannot manage them as the proper way, their quality of life 
can be worse. Understanding the nature of the elderly is thereupon what will help to 
know his interests and needs, especially in learning needs as well as tools that will help 
improve the lifelong learning of the elderly (Escuder-Mollon and Cabedo, 2013) Therefore, 
this article is written with the purpose to create an understanding of the seniors in the 
aging society and to recommend the appropriate way to improve the seniors' quality of 
life when they are on the aging society.   
 Meaning and Changing Conditions of the Elderly 

The elderly are individuals who are 60 years of age or older. However, there is 
a difference between some points.  Some people, although aged 75-80 years, but the 
body is still strong and can also perform various tasks like middle age. The World Health 
Organization has divided the development of the elderly into 3 phases: Young old age, 
aged between 60-74 years, Middle old age, aged between 75-85 years old and Older old 
age over 85 years old (Sarinda Noisuk, 2002) and the Royal Institute Dictionary 1999, 
defines elderly as very old people. 

In conclusion, the meaning of the elderly is the person with 60 years of age or 
older who has the body, mind, intellect, and changes in a way that reduces efficiency. 
This change is considered as a criterion for government retirement and various changes 
that happen to the elderly. Based on the research (Malinee Wongsit and Siriwan Siriboon 2001),      
it was found that the problems and needs of the elderly are important in two ways: 
economic problems and health problems But when considered in detail, the finding 
revealed that the needs of Thai seniors include: 

1. Health needs such as the elderly have vision problems, hearing 
problems, body movement problems, etc. 
  2. The need for mental health is the need to be encouraged, receiving 
love, warmth, generosity from children from family members.  
  3. Economic needs: Because many elderly still need to work to earn 
income or some of them may have to support the family as well.  They still desire to 
have economic needs. 
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  4. Education and training needs: some seniors desire to have the training, 
skill development for taking care of physical health care, mental health, as well as skills 
in additional occupations. 

Such research results are consistent with the study of Sumalee Sangsri (1997) 
about the needs of the elderly. Both from the writings of psychologists, related educators 
which further discussed the needs of the elderly as follows: 

1. Social needs: the elderly still have the desire to participate in society,  
want to make themselves useful to community society, want to be respected, need to 
participate, contribute to the community and society may be considered from the family 
of the elderly to the community as a whole.  

2. Needs for knowledge and information: the elderly desire to gain 
knowledge and information related to himself at this age. From the basic needs of the 
elderly, it can be seen that the need to acquire knowledge and information is one of the 
important needs of the elderly. The educators will see the benefits of this need to be 
used as a tool for the elderly to serve the other needs, such as health care, earning more, 
or the economy of the elderly that will cause stability in life and the subject of mental, 
emotional and social. In consequence, providing the elderly with additional knowledge 
with continuing education is the necessity and should be greatly developed. 

The Importance of Lifelong Learning 
Lifelong education means education in the whole picture, which covers all 

forms of education. It is a study for people of all ages from birth to death in each life 
period. A person may receive an education in one or more forms as an integration. It is 
also an education linking to various factors related to a person's lifestyle to develop a 
person potentially to have sufficient knowledge, skills, and experience to live and work 
and to adapt to the changing social environment appropriately in every life. Lifelong 
education aims to develop human beings with the ability to learn throughout life 
appropriately for improving their quality of life.  Education is, therefore, a process of 
learning for the growth of individuals and society by transferring knowledge, training, 
workshop, cultural heritage, creation of academic progress, creation of knowledge 
continuously (Department of Non-Formal Education, 2000) 

In contrast, lifelong learning focuses on the learners, but educational 
management is not managed. Learning means receiving knowledge, skills, and attitudes 
that can occur at all times, all places, both intentionally and unintentionally, planned, 
and unplanned. From the fact that people interact with the environment in their lives,  
lifelong learning is to acquire knowledge, skills and attitudes when interacting with the 
environment from birth to death.  

Therefore, learning can take place anywhere, not limited to time and place. 
Significantly, cultivating people to have a habit of learning is the basis necessary to create 
a learning culture. Learning should be continuous and lifelong. Creating a culture of 
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lifelong learning is essential for a learning society (Sanong Lohitwiset, 2001) which does 
not limit gender and age, even to the elderly.  

It can be concluded that education for the elderly is thereupon seen as one of 
the important guidelines leading to the creation of an aging society. The key implications 
of this study are to promote lifelong education among the elderly taking part in the 
society so that they can interact with different parts of society, build knowledge from 
integrated experiences with new situations and to learn collaboratively with others 
worthwhile for society and able to live in society well (Jiraporn Ketpitchayawattana, 2006; 
Phenkae Prajonpatjanuk, 2007) 

Different Countries with Different Government's Policy 
Various countries have regulated different policies for the elderly with the 

focus of lifelong learning. The government's policy is proposed as following;   
Latvia: most of the elder inhabitants having long-term living with poverty. 

Then, this situation brings to sharp existential problems. One solution is participation in 
lifelong learning activities in order to decrease risks of socialization and mental health. 

Finland: education for the elderly is challenging. Consequently,  there is the 
development of adult education centers and seniors participate actively in these 
institutions. Nevertheless, the government also supports them to be familiar with modern 
technology in adult education.  

Italy: non- formal education, like municipal networks for the adult education 
initiatives, public cultural infrastructures, and associations, Universities of Third Age (for 
seniors) are proposed as non- formal adult education This kind of education has the 
objective to intend to support an appropriate personal growth. 

However, we must remind ourselves that ageism in our societies has an 
influence on aged people and brings to obstacles to participating in educational activities. 
Consequently, we have to determine carefully about false information and attitudes for 
developing life-long learning for the elderly. Lifelong learning is essential to the people of 
all age groups for keeping pace with the changing world even the elderly have to keep up 
with the changes in living and lifestyle, they should be able to remain intact by others 
and can adapt appropriately to the current society. 

Comparison of Latvia  Thai national educational standards  
In Thailand, the concept of lifelong learning was formalized in the National 

Education Plan in 1977 (Office of National Education Commission, 1999). After that, life-
long education became well- known again in 1999 when the National Education Act 1999 
(Office of National Education Commission, 1999) was introduced, the Act proposed a 
lifelong education philosophy as a principle and framework in the management of 
education throughout the country system. According to this Act, the educational system is 
being reformed towards life-long learning processes and goals. Recently, the Promotion of 
Non-Formal and Informal Education Act 2008 (Office of Non-formal and Informal 
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Education Promotion, 2008) and the Reform National Education Plan 2009-2016 (Office of 
National Education Commission, 2010) emphasizes quality lifelong learning for everyone. 

The concept of lifelong education in Thailand is similar to famous educators 
such as Cropley (1977), and  Dave (1975) which Accepted in many countries. The National 
Education Act of 1999 defineก lifelong education as a combination of non-formal 
education and informal education to continually improve people's quality of life (Office of 
National Education Commission, 1999). Definitions of life-long education, systematic 
education, non-formal education, and informal education have been published to 
education providers and prospective recipients.   

The adopted approach in Latvia's lifelong learning strategy has similarity to 
Thailand and is applied for promoting individual personal growth, individual self-
development at all stages of life and in all lifetimes. It strengthens initiative and people's 
ability including access to society, civilian involvement, employment, and integration. 
Moreover, it emphasizes the growing importance of non-formal education and informal 
learning alongside complementary education. The strategy defines lifelong learning to be 
'An individual's lifelong educational process, which is based on changing needs to gain 
education, skills, experience, to enhance or change their qualifications to serve the needs 
of the labor market and their own.  

It can be concluded that the lifelong learning concept of Thailand and Latvia is 
similar: life-long learning is interpreted as lifelong learning, consisting of formal and 
informal education as well as informal learning. In both countries, there has recently been 
a shift towards bridging lifelong learning with the learning process but it is only formal 
education. Lifelong learning includes educational, economic, and social objectives. In 
order to apply this practice, it is essential to more deeply and thoroughly understand the 
problems and advantages of lifelong learning at the individual, group, corporate and social 
level, and conduct coordinated activities to facilitate actual lifelong learning. 

The Learning Needs of the Elderly  
The elderly still need to learn all the time. This statement is supported by the 

research results by the study of post-retirement education needs of Thai civil servants 
and create a model of educational management after retirement for Thai civil servants, 
the findings showed  that; 

1) Thai civil servants require post-retirement education as a whole at a high 
level, 

2) A model of post-retirement education for Thai civil servants has the 
principles/concepts: education is necessary: the fundamental right of human beings. It 
helps to increase the potential and development according to age. 

 Additionally, Phenkae Prajonpatjanuk (2001) studied and researched on 
Management of Education and Lifelong Learning to Prepare the Active Aging of the Elderly; 
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The findings were as follows;  
1. It is essential to continuously provide education and learning for the Thai 

elderly throughout life. 
2. The third university (U3A or UTA) that are held in other countries should 

be used as a guideline to manage education for the Thai elderly. 
3. Policies and practices for preparing for elderly development should have 

both short and long term policies. 
4. Short-term policies and practices should be a campaign for society to 

realize the importance of the need to develop the potential of the Thai elderly. 
According to the research of according the opinions of the Elderly and Faculty 

of Universities in the United States about the Educational Factors of the Elderly from Data 
Analysis, the results indicated as followed: 

1. The elderly attend classes with internal motivation and they are 
interested in subjects related to humanities and Liberal Arts. Moreover, they do not have 
a problem studying at university. 

2. The faculty of the have opinion that the elderly study due to the need 
for professional skills. This is for changing a new job and believe that students have 
problems in studying at university. 

3. The elderly are enthusiastic in studying and interested in learning, the 
university should, therefore, consider the curriculum content and teachers that are more 
suitable regarding the venue and tuition fees.  Moreover, teachers should also understand 
that elderly learners can study like other learners. Therefore, they should receive equal 
attention. 

Leung & Liu (2011) mentioned that the participation of educational activities 
among elderly has the relationships with positive outcomes ie. reduction of 
psychosomatic complaints as well as an increase in quality of life. Nevertheless, the 
World Health Organization supported that the seniors have truly been active with learning 
potential and development of themselves and society. Significantly, it is essential that 
society must provide them with freedom space and support them to enter the aging 
society actively. Therefore, it can be concluded that the elderly desire to learn all the 
time and also have the same ability as other group learners. 

Communication Innovation with the Elderly  
Innovation is a concept, a method of practice or new things that are not yet 

widely distributed or have been used before and come to change existing processes or 
things through new inventions or developing from the existing ones to be up to date 
including improve it to be effective (Watcharapol Viboonsarin, 2013) It is "something new 
arisen from the application of knowledge, experience, skills, and creativity in 
development. It may look like a new product, a new service, or a new process that will 
bring economic and social benefits. New communication innovation resulting from the 
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development of communication technology such as the internet, website, social media is 
beneficial to society and the economy.  For education, it will help spread knowledge 
everywhere, anytime allowing educators and knowledge recipients to communicate more 
efficiently and effectively.   

Communication technology determines the Communication Technological 
Determinism Theory of Toronto School for analysis. The principle of this theory is the 
development of information technology. It will act as an independent variable.  If there is 
a change in technology, it will affect other factors in society (Kanchana Kaewthep and 
Nikom Chaiyaphon, 2012) As Worawut Phakdiburuth (2017) said that communication 
technology has evolved from the traditional media into a new media, it is a 
"communication innovation" that people in the society use to communicate or connect to 
a social network online with various interesting uses. 

Many studies have highlighted elderly behavior towards communication 
innovations, such as Raweewan Sap-in and researched on  Elderly and Media in Thailand 
have said that the Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) or 
ETDA found that Gen B (Baby Boomer) spends 31.8 hours/week. The popular activity the 
Baby Boomer era is the use of social media to send and receive the email, to read 
electronic books, to use YouTube. Significantly, Line is a popular application among the 
Baby Boomer group for communication, followed by YouTube, and Facebook, 
respectively. 

Kirana Somwatsan and Kulthip Sadtrarujee (2016) also added that the behavior 
of communication through Line Application among the elderly, most of them use it to 
communicate with their children and friends including the working group. They send 
video clips, news, alarm events, funny pictures, or sharing clips from others like. They 
believe that the use of Line Applications will make themselves modern and is also 
updating news faster than before.  

Communication innovation with online social networks, such as Facebook, is a 
medium that can create awareness and enable people to get to know each other and 
lead to community building and engagement. Facebook will have a profile to show the 
identity of the account owner. The users can connect with known and unknown people 
who are online to make friends and send messages either private or public.  When using 
social networking technology as a supplement to the website content,  the features of 
social networking technology that is conducive to connecting and building relationships 
will make the elderly learners have exchange communication and easily share information 
and experiences.  Members of the network as both a writer and a reader can interact with 
each other to help to communicate faster. An online social network that is considered a 
new media with two-way communication brings interactive with information all the time, 
makes the users understand (cognitive) in that information. Therefore,  new media has the 
potential to create continuous learning (Kanchana Kaewthep and Nikom Chaiyaphon, 2012) 
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In consequence, lifelong learning management for the elderly, instructors, or 
knowledge managers must be aware of and understand various communication 
innovations. From the technology that is the original media, changed to new media, 
internet, website, and social media, Facebook so that they can choose to use these 
communication technologies under the learning management objectives to reach the 
elderly.  The design of knowledge content must be appropriate in accordance with the 
needs of the elderly. In addition to the design of the presentation with characters,  
pictures, and sound must take into account the physical characteristics of the elderly. The 
communication method is a tool to encourage the elderly to quickly access information 
and knowledge anytime, anywhere. 
 

Conclusion and Discussion 
Lifelong learning means a formal, ‘non-formal’ and informal learning from 

childhood to old age involving the formation of knowledge, skills and the ability to use 
them in private, civic, and professional life. Subject all persons as  actors - this highlights 
the importance of genuine equality of opportunity and quality in learning.  

Interestingly, Nattanun Siricharoen (2015) A Case Study of the Use of New Media 
through Social Media on Smartphone to improve quality of life for elderly with Family 
Members in New Zealand Case studies to be used as a guideline for further comparative 
research in Thailand The results of the research concluded that Most informant groups 
use the device for communication with most mobile phones. By using communication 
channels through the new media that is the most important application of Viper, 
followed by Facebook, Skype, email, snap chat, Instagram and lines for general 
communication Go with a group of friends and use health communication methods with 
the elderly in the family by sending information from social media to share news or 
information That is seen as related to care Preventing and solving health problems that 
may occur to the elderly The sample group saw that if using new media to provide 
information about health care to the elderly Must give knowledge and practice skills until 
The elderly have sufficient understanding of new media. Therefore, it will result in 
efficiency and effectiveness as targeted. 

Therefore, learning new things around and lifelong learning then will be a current 
tool that will help people, especially the elderly who are ready or immune to face the 
changing world today.  Managing lifelong learning for the elderly should use various forms 
of communication innovations such as the internet, websites, and social media, Facebook, 
for him to know and use according to the purpose and have access to general knowledge 
as well as content that will be useful and used in daily life. As the elderly education, the 
elderly are as a group full of learning exchange experience’s ability with others in society, 
experiences, and potential. Thereupon, all societies must provide a freedom space 
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among the elderly to learn about the new society and the world with others in society. 
As a result,  they can live with dignity (Ath-Um, 2010). 
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