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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและ
เหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลา จํานวน 
98 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD โดยกําหนดคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 
รองลงมาคือ ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง ดานกระบวนการใน 
การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ดานปฏิบัติ
ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง และดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล 2) ผล 
การเปรียบเทียบปจจัยการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดตางกัน มีระดับปจจัยการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมแตกตางกัน สวนผูประกอบการที่มีขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดผลประกอบการตอป 
และจํานวนพนักงานในปจจุบันตางกัน มีระดับปจจัยการบริหารความเส่ียงในภาพรวมไมแตกตางกัน และผล 
การสัมภาษณพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นตรงกันกับผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยการบริหารความเส่ียงทั้ง 8 
ประการ 
 
คําสําคัญ  บริหารความเส่ียง  ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study risk management of iron and steel 
enterprises in Bangkok, and 2) compare the factors affecting risk management of iron and steel 
enterprises in Bangkok. This was a mixed method research. Subject for quantitative study were 95 
iron and steel enterprises. The qualitative research had 7 main informants. The research instruments 
were questionnaire and structured interview form. Data were analysed for percentage, mean, and 
standard deviation. The hypotheses were tested by One-Way analysis of variance and LSD was used 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 



Lan Panya Journal 
Graduate Study Project Dhonburi Rajabhat University 

 

2 

to test paired comparison and significant level was set at .05, and content analysis was used to 
analyse quantitative data. 
 
Keywords:  risk management, iron and steel enterprises 
 
บทนํา 
 ปจจุบันทุกธุรกิจสนใจและใหความสําคัญเรื่องการบริหารความเส่ียงเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะวาการที่ธุรกิจจะ
ลงทุนในส่ิงใดแลว ผลที่ธุรกิจตองการก็คือผลตอบแทนสูงสุด หรือมีกําไรสูงสุด แตการที่ธุรกิจจะมีกําไรสูงสุดหรือมี
ผลตอบแทนสูงสุดน้ันยังคงไมพอ เพราะการที่บริษัทมีกําไรมากหรือผลตอบแทนสูงไมไดหมายถึงผูถือหุนของบริษัทจะ
ไดรับประโยชนสูงสุดดวย แตหากมองในมุมที่กลับกัน ถาผูถือหุนมีความม่ังคั่งดี แสดงวาธุรกิจน้ันมีการบริหารจัดการได
เปนอยางดี แตความเส่ียงของธุรกิจจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ ส่ิงที่ธุรกิจคาดวาจะเกิดขึ้นแตผลกลับไมเปนไปตามที่คาดหมายไว
ตั้งแตแรก  
 ดังน้ัน หากธุรกิจใดสามารถประมาณการความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นได ธุรกิจน้ันก็จะสามารถบริหารกับความเส่ียง
เหลาน้ันไดเชนเดียวกัน เม่ือบริษัทสามารถประเมินคาความเส่ียงไดแลว บริษัทก็สามารถพยายามปรับลดคาความเส่ียง
ใหเขาสูคาความเส่ียงที่บริษัทสามารถยอมรับได โดยการปรับคาความเส่ียงน้ัน อาจทําไดดวยการลดกิจกรรมตางๆ ที่จะ
กอใหเกิดความไมแนนอนในอนาคต เชน ลดการสต็อกสินคาเกินความจําเปน เพราะจะกอใหเกิดความสูญเสียเม่ือบริษัท
เกิดอัคคีภัย หรือราคาสินคาดังกลาวน้ันมีราคาที่ลดลงในอนาคต หรือในทางกลับกัน บริษัทเพิ่มกิจกรรมที่ทําใหบริษัท
สามารถปกปองไมใหเกิดคาเส่ียงขึ้น (จิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ และคณะ, 2556, หนา 2) 
 อน่ึง อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กก็เปนองคกรหน่ึงที่ตองเผชิญกับความเส่ียงทั้งภายในองคกรและภายนอก
องคกร ซ่ึงผลของความเส่ียงก็สงผลกระทบโดยตรงดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่มาจากขั้นตอนในกระบวนการทาง 
การผลิตซ่ึงเปนผลในแงลบที่เกิดขึ้นภายในองคกร ดังน้ัน การนําหลักการบริหารความเส่ียงเขามาเปนกลไกขับเคล่ือน
ของการลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน จะทําใหองคกรสามารถควบคุมความเส่ียงหรือลด
ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหอยูในระดับที่องคกรสามารถยอมรับได 
 ในป 2559 อุตสาหกรรมเหล็กไทยมีการปรับตัวไดดีขึ้น แตอุตสาหกรรมเหล็กไทยยังคงไดรับผลกระทบจาก
การทุมตลาดดวยเหล็กราคาและคุณภาพต่ําจากจีน จนกระทบผูผลิตและผูสงออกเหล็กไทย สะทอนไดจากในป 2559 
ไทยมีปริมาณ การนําเขาเหล็กจากจีนอยูที่ 5.97 ลานเมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 44.90 ซ่ึงเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเน่ือง
และเปนครั้งแรกที่ไทยนําเขาเหล็กจากจีนมากกวาญ่ีปุนที่เปนอันดับหน่ึงมาโดยตลอด ทําใหอุตสาหกรรมเหล็กไทยยังคง
ตองเผชิญกับความยากลําบาก เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการที่เหล็กนําเขากดดันระดับราคาเหล็กในประเทศให
ปรับตัวสูงขึ้นไดไมมากเทาที่ควร ประกอบกับอุตสาหกรรมเหล็กของไทยมีตนทุนการผลิตเหล็กที่สูงจึงไมสามารถแขงขัน
ดานราคาได ทั้งน้ี ผูผลิตและผูสงออกเหล็กอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดและปรับตัวดีขึ้นไดไมมาก (อรรถสิทธ์ิ 
แจมฟา, 2560, หนา 2) 
 นอกจากน้ี ปจจัยเส่ียงสําหรับผูผลิตเหล็กและจําหนายเหล็กและเหล็กกลา คือ 1. ภาวะการไหลเขาของเหล็ก
ราคาถูกจากจีนมายังประเทศไทย ทําใหราคาเหล็กในประเทศยังคงถูกกดดันใหอยูในระดับต่ํา และผูประกอบการธุรกิจ
เหล็กภายในประเทศอาจตองเผชิญความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจตอไปอยางนอยอีกหน่ึงป จนกวามาตรการตอบ
โตการทุมตลาดจะเห็นผลสมบูรณ 2. ความผันผวนของระดับราคาผลิตภัณฑเหล็กในตลาดโลก รวมถึงแนวโนมการออน
คาของเงินบาท จะทําใหผูประกอบการเหล็กในประเทศไทยมีการบริหารความเส่ียงดานการผลิต ตนทุน และราคาขายได
ยาก และ 3. การที่ภาครัฐไดออกมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping: AD) ภาษีตอบโตการอุดหนุน 
(Countervailing Duties: CVD) และมาตรการปองกันการนําเขา (Safeguard) อยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนมาตรการปองกัน
ไดเพียงในระยะส้ันเทาน้ัน หากอุตสาหกรรมเหล็กของไทยยังไมมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สุดทาย
แลวก็จะแขงขันในตลาดโลกไมได เน่ืองจากมาตรการเหลาน้ีใชวาจะสามารถใชไดตลอดไป ในการประกาศใชแตละครั้ง
แมวาจะชวยปกปองอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศได แตก็มีผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเน่ืองเปนวงกวางเชนกัน เชน 
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การสูญเสียโอกาสในการใชเหล็กนําเขาราคาถูกของอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรกล เปนตน (อรรถสิทธ์ิ แจมฟา, 2560, หนา 3) 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูประกอบการธุรกิจเหล็ก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องน้ี 
เน่ืองจากธุรกิจเหล็กกําลังเผชิญความเส่ียงกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูประกอบการ
จําหนายเหล็กและเหล็กกลาจะตองใหความสําคัญตอการบริหารความเส่ียง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและ
สรางความสามารถทางการแขงขันได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขอมูลสวนองคกร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานครตางกัน มีปจจัยการบริหารความเส่ียงแตกตาง
กัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูบริหารที่คุมนโยบายในการบริหารธุรกิจจําหนายเหล็กและเหล็กกลา จํานวน 
98 แหง และสัมภาษณผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลา ที่เปนสมาชิกของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 ราย (รายงานประจําป สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 2559-2560, หนา 
201-418) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น โดยแบบสอบถามมี 3 
สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนองคกร ประกอบดวย รูปแบบธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
รายไดผลประกอบการตอป และจํานวนพนักงานในปจจุบัน 
  สวนที่ 2 การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน การปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ การวัดผล
การบริหารความเส่ียง การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล และการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ 5 คาระดับของลิเคอรท (Likert scales) โดยมีหลักเกณฑ 
การใหคะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด  
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open form) โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามเขียนอธิบาย  
  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาภาพรวมเทากับ 0.97 
 3. การรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมดวยการขอความรวมมือจากกลุมตัวอยาง จากผูประกอบการจําหนายเหล็ก
และเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหแกกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 98 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 แลวขอรับคืนกลับดวยตัวเอง จากน้ันนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูประกอบการดวยตนเอง 
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 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม นํามาประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี 
  สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการอธิบายขอมูลสวน
องคกร ประกอบดวย รูปแบบธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดผลประกอบการตอป และ
จํานวนพนักงานในปจจุบัน ดําเนินการโดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 คํานวณโดยใชคาสถิติ คา 
รอยละ (Percentage) 
  สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เปนการอธิบายขอมูลเก่ียวกับ
การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย การสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  
การวัดผลการบริหารความเส่ียง การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล และการติดตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียง กําหนดหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิเคราะหจากแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ของลิเคิรท (Likert scale) ตามแนวของ เบสท (Best W. John, 1977, p.190) 
  สวนที่ 3 เปรียบเทียบขอมูลสวนองคกรของการจัดการความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและ
เหล็กกลา ในกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะหขอมูลใช t-test และ F-test และเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉล่ีย  
( X ) ของคะแนนการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลา จากผลการวิเคราะหความ
แตกตางเปนรายคูโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
  สวนที ่4 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหแยกเปนหมวดหมู  
  สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยนําไปถอดเทปขอมูล จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของเน้ือหา แลวนํามาวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) 
  การแปลความหมายของระดับคะแนนในสวนที่ 2 ใชคาเฉล่ียของผลคะแนนเปนตัวชี้วัดตามเกณฑใน 
การวิเคราะห ตามแนวของ เบสท (Best W. John, 1977, p.190) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
      คาเฉล่ีย            ความหมาย 
   4.50 - 5.00   มีระดับความสําคัญมากที่สุด 
   3.50 - 4.49   มีระดับความสําคัญมาก 
   2.50 - 3.49   มีระดับความสําคัญปานกลาง 
   1.50 - 2.49   มีระดับความสําคัญนอย 
   1.00 - 1.49   มีระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนองคกร 
  ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการสวนใหญมีรูปแบบธุรกิจเปนบริษัทจํากัด รองลงมาเปนอ่ืนๆ (บริษัท
มหาชนจํากัด) โดยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลาง รองลงมาคือ ธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจขนาดเล็ก มีระยะเวลาใน 
การดําเนินธุรกิจ มากกวา 15 ป รองลงมามีระยะเวลา 11-15 ป ระยะเวลา 5-10 ป และระยะเวลาต่ํากวา 5 ป ธุรกิจ
ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดผลประกอบการตอป มากกวา 50,000,000 บาท รองลงมามีรายไดผลประกอบการ
ตอป 10,000,001-30,000,000 บาท รายไดผลประกอบการตอปต่ํากวา 10,000,000 บาท และรายไดผลประกอบการ
ตอป 30,000,001-50,000,000 บาท สวนใหญมีจํานวนพนักงานในปจจุบัน 51-100 คน รองลงมามีจํานวนพนักงานใน
ปจจุบัน 101-150 คน จํานวนพนักงานในปจจุบันมากกวา 150 คน และจํานวนพนักงานในปจจุบันต่ํากวา 50 คน 
จํานวน 28 คน ตามลําดับ 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

5 

 2. การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียง มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง ดาน
กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน ดานการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ดานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง และดานการฝกอบรมและกลไกดาน
ทรัพยากรบุคคลโดยมีรายละเอียดของแตละดาน ดังน้ี 
  ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการ
จําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายใหทุกคนเขาใจถึงการบริหารความเส่ียงขององคกร 
รองลงมาคือ มีการชี้แจงของผูบริหารใหพนักงานทุกคนรับทราบผลการบริหารความเส่ียง มีการกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงขององคกร และสนับสนุนการใชขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในองคกร ตามลําดับ 
  ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการ
จําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทฯ มีการใชคํานิยามเก่ียวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกันทั่วทั้ง
องคกร รองลงมาคือบริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย กระบวนการ การบงชี้และประเมินความเส่ียง รวมถึง
กําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพในองคกร มีการกําหนดใหพนักงานทุกคนใชภาษาเก่ียวกับการบริหาร
ความเส่ียงที่มีจุดมุงหมายทิศทางเดียว และบริษัทฯ มีการจัดทํากรอบนโยบายที่มีคําอธิบายการบริหารความเสี่ยงอยาง
ชัดเจน ตามลําดับ 
  ดานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของ
ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีการระบุประเภทความเส่ียง ลักษณะความเส่ียง ตามกรอบบริหารความเส่ียง
ที่เหมาะสม รองลงมาคือ มีการติดตามความเส่ียงทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ มี
การทบทวนเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานทุกปเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความเห็นและสามารถกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได มีการกําหนดความเส่ียงที่องคกรยอมรับได สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผน 
การปฏิบัติงานประจําปขององคกร และมีการศึกษาขอมูลผลการดําเนินการยอนหลังเปนรายปหรือรายไตรมาส
ตามลําดับ 
  ดานกระบวนการในการบริหารความเปล่ียนแปลง ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของ
ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทฯ มีการบริหารการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาการบริหารความเส่ียง
ภายในองคกร รองลงมาคือ บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมการบริหารการเปล่ียนแปลงทุกระดับตั้งแตระดับหนวยธุรกิจ 
สายงาน ฝายงาน แผนกภายในองคกรเพื่อลดความเส่ียงที่เปนลายลักษณอักษร บริษัทฯ มีขั้นตอนการชี้แจงใหพนักงาน
ทุกคน รับทราบถึงการเปล่ียนแปลงและผลที่องคกรไดรับจาการเปล่ียนแปลงน้ัน บริษัทฯ ระบุความเส่ียงทุกประเภทที่
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร หนวยธุรกิจ ฝายงานและหนาที่งานตางๆ ภายในองคกร และบริษัท 
มีการนําเอากระบวนการและระบบบริหารแบบใหมมาใชองคกร ตามลําดับ 
  ดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนาย
เหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ มีการรับ-สงขอมูลขาวสารเก่ียวกับความเส่ียงภายในองคกรอยางถูกตองและทันเวลา รองลงมาคือ มี
การจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงตามการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม ไดรับการสนับสนุนทั้งวาจา
และลายลักษณอักษรในทางปฏิบัติงานเก่ียวกับความเส่ียงจากผูบริหารทุกระดับ และมีหนังสือชี้แจงทําความเขาใจกับ
พนักงานทุกคนตอกระบวนการความเส่ียง ตามลําดับ 
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  ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนาย
เหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ การมีดัชนีชี้วัดผลการบริหารความเส่ียงเปนการลดความแตกตางระหวางความเส่ียงที่เกิดขึ้น และความ
เส่ียงที่องคกรยอมรับ รองลงมาคือ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ กระบวนการกํากับวัดผลความเส่ียงภายใน
องคการ มีการวัดความเส่ียงถึงผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหผูบริหารสามารถประเมินความเส่ียงที ่เกิดขึ้น
และดําเนินการใหกระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการวัด
ความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงโดยใช ดัชนีวัดผลการดําเนินงานรวมกับฝายงานและแตละบุคคล ตามลําดับ 
  ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการ
จําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีการกําหนดความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในองคกร 
รองลงมาคือ มีการอบรมเพื่อใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจในการบริหารความเส่ียงภายในองคกร มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ลําดับความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงแตละตําแหนง และมีระบบและกลไกในการประเมินวัดผล
การบริหารความเส่ียงเปนรายบุคคล ตามลําดับ 
  ดานการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการ
จําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบริหารมีการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียงทุกระดับภายในองคกร 
รองลงมาคือ มีการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงของผูบริหารระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ การรายงานและการสอบ
ทานตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเส่ียงในแตละระดับ และมีการประยุกตใชเกณฑประเมินผลในการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อใชในการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในองคกร ตามลําดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ผูประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจตางกันมีระดับปจจัยการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ดานกระบวนการใน
การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง และดานการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง
แตกตางกัน 
  3.2 ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดของธุรกิจตางกันมีระดับปจจัย
การบริหารความเส่ียง ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.3 ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
ตางกัน มีระดับปจจัยการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคลแตกตางกัน 
  3.4 ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดผลประกอบการตอปตางกัน 
มีระดับปจจัยการบริหารความเส่ียง ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.5 ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ที่มีจํานวนพนักงานในปจจุบันตางกัน มี
ระดับปจจัยการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแตกตางกัน 
  สวนผลการสัมภาษณผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลา จํานวน 7 ราย ในประเด็นการบริหาร
ความเส่ียงตามแนวคิดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547, หนา 15-17) พบวา สวน
ใหญมีความคิดตรงกันกับผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังน้ี 1) การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มี
ความสําคัญเปนอยางสูง เน่ืองจากผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางของบริษัท ดังน้ัน บทบาท
หนาที่ในการจัดการความเส่ียงจึงเปนส่ิงที่ผูบริหารตองสนับสนุนและดําเนินการอยางรอบคอบใหความเสียหายกับองคกร
นอยที่สุด 2) การใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน ทําใหพนักงานทุกคนเขาใจตรงกันอยางทั่วถึงแบบเดียวกันและ
สามารถทํางานไดอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกันของบริษัท เปนวิธีการที่ชวยลดความเส่ียงวิธีการหน่ึง 3) ปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง มีขอดี คือ ถาเกิดขอผิดพลาดหรือเกิดปญหาสามารถแกไขไดทัน ดังน้ัน ถา
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ปฏิบัติตามกระบวนการความเส่ียงอยางตอเน่ือง จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท 4) กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง มีการใชกลไกการบริหารความเส่ียงที่ มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการจํากัดความเส่ียง ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงได จึงตองมีการนํากระบวนการหรือรูปแบบใหมๆ
เขามาเพิ่มเติม เชน จัดตั้งทีม (Muti-Layers) มีการจัดทําแฟมเอกสารแลวแจกจายใหกับพนักงานนําไปศึกษาแลวปฏิบัติ
ตาม รวมถึงการแชรประสบการณ เปนตน 5) การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการส่ือสารหลากหลายทางเพื่อให
พนักงานทุกคนรับทราบถึงความรับผิดชอบตอกระบวนการบริหารความเส่ียงและการใชคํานิยามเก่ียวกับความเส่ียงและ
การบริหารความเส่ียงแบบเดียวกันทั่วทั้งองคกร เชน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปขององคกร การประชุมทุก
สัปดาห แจกหนังสืออธิบายกระบวนการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ และติดบอรดประชาสัมพันธ รวมถึงการส่ือสารผาน
หัวหนางานเพื่อกระจายขาวสารอยางเขาใจ 6) การวัดผลการบริหารความเส่ียง โดยมีการใชดัชนีชี้วัดผลประกอบการ
ทางธุรกิจในแตละเดือนเพื่อใหเห็นถึงผลของการกําจัดความเส่ียง เพื่อปองกันความเส่ียงที่จะนํามาปฏิบัติ รวมทั้ง 
การจัดทําแผนภูมิวัดความเส่ียง 7) การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล มีการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในองคกร
เพื่อใหทุกคนเขาใจความเส่ียงและอธิบายถึงความเส่ียงของธุรกิจอยางชัดเจน และ 8) การติดตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ตองมีการตรวจสอบติดตามที่เปนขั้นตอนตามลําดับสายงานในแตละสัปดาหแตละเดือนถึงความเส่ียงที่จะมา
กระทบกับธุรกิจ ตั้งแตการบันทึกผล เพื่อขอผิดพลาดแตละครั้งอยางตอเน่ืองและใกลชิด 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. การอภิปรายผลปจจัยการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิจัย การบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
พบวา ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน ดานการวัดผลการบริหารความ
เส่ียง ดานกระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ดานการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ดานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง และดานการฝกอบรมและกลไกดาน
ทรัพยากรบุคคลโดยแตละดานมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทมีการกําหนด
นโยบายใหบุคลากรทุกคนเขาใจถึงการบริหารความเส่ียงขององคกร สอดคลองกับแนวคิดปจจัยสําคัญตอความสําเร็จใน
การบริหารความเส่ียง ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547,  หนา 15-17) ซ่ึง
กลาววาการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร จะประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นอยูกับเจตนารมณ  
การสนับสนุน การมีสวนรวม และความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงในองคกร โดยกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติ 
รวมถึงการกําหนดใหผูบริหารตองใชขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงในการตัดสินใจและบริหารงาน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา 1) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล 
แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด โดยผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอระดับการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัดดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลา
ในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทฯ มีการใช
คํานิยามเก่ียวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกันทั่วทั้งองคกร สอดคลองกับแนวคิดปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกันของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
(2547, หนา 15-17) ซ่ึงกลาววา การใชคํานิยามเก่ียวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกัน จะทําใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และกระบวนการการบริหารความเส่ียง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญพิชญา บรรหาร และคนึงนิตย สายสิงห (2556, หนา 41-42) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
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เจาหนาที่ที่รับผิดชอบความเส่ียงของหนวยงานที่มีตอการนําระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใชในองคกร ผลการวิจัย
พบวา ดานคูมือการบริหารงานความเส่ียงมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
  ดานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็ก
และเหล็กกลาในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะ
บริษัทมีการระบุประเภทความเส่ียง ลักษณะความเส่ียง ตามกรอบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงมีการติดตาม
ความเส่ียงทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการในการบริหาร
ความเส่ียง ของจิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ และคณะ (2556, หนา 90-117) ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเส่ียง ที่กลาววา ความ
เส่ียงมีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลาน้ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเส่ียง ฝายบริหารรวมถึงผูเก่ียวของตองตั้ง
คําถามวามีเหตุการณใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเปนอุปสรรค เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และการไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด” รวมถึงการประเมินวา มีทรัพยสินใดที่จําเปนจะตองไดรับการดูแล
ปองกันรักษา ซ่ึงกอนการระบุความเส่ียง ผูเก่ียวของตองเขาใจกอนวา เปนโครงการระดับองคกร หรือระดับฝายงาน เพื่อ
พิจารณากรอบของการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลและการรายงาน ที่กลาววา 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง ตองมีการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหม่ันใจไดวาการบริหารความเส่ียง
มีคุณภาพ มีความเหมาะสม นําไปใชทุกระดับขององคกร ซ่ึงการติดตามผลที่ดีควรมีการทําอยางสมํ่าเสมอ โดยอาจ
กําหนดเปนระยะเวลา เชน รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย  
เพ็ชรรัตน (2556, หนา 1) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิ
เนียริ่ง จํากัด โดยผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอระดับการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมี
คอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัดดานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  ดานกระบวนการในการบริหารความเปล่ียนแปลง ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและ
เหล็กกลาในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทฯ 
มีการบริหารการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาการบริหารความเส่ียงภายในองคกร สอดคลองกับแนวคิดปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง ดานกระบวนการในการบริหารความเปล่ียนแปลง ของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
(2547, หนา 15-17) ซ่ึงกลาววา การพัฒนาการบริหารความเส่ียงตองมีการชี้แจงใหผูบริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบถึงการเปล่ียนแปลงและผลที่องคกรและแตละบุคคลจะไดรับจากการเปล่ียนแปลงน้ัน  
  ดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะ บริษัทมีการรับ-สง
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับความเส่ียงภายในองคกรอยางถูกตองและทันเวลา สอดคลองกับแนวคิดปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง ดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547, หนา 
15-17) ซ่ึงกลาววา การส่ือสารเก่ียวกับกลยุทธการบริหารความเส่ียงและวิธีปฏิบัติ มีความสําคัญอยางมาก ซ่ึง
วัตถุประสงคประการหน่ึงของการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพคือ ผูบริหารไดรับขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงอยางถูกตอง
และทันเวลา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย  เพ็ชรรัตน (2556, หนา 1) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด โดยผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอระดับ 
การดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด ดานการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทมีการกําหนด
ดัชนีชี้วัดผลการบริหารความเส่ียงเปนการลดความแตกตางระหวางความเส่ียงที่เกิดขึ้น และความเส่ียงที่องคกรยอมรับ 
สอดคลองกับแนวคิดปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง ของ 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547, หนา 15-17) ซ่ึงกลาววา การวัดผลการบริหารความเส่ียงประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ 
การวัดความเส่ียง และการวัดความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยอาศัยดัชนีวัดผลการดําเนินงานซ่ึงอาจกําหนด
เปนระดับองคกร ฝายงาน หรือของแตละบุคคล โดยการใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานน้ีอาจปฏิบัติรวมกับกระบวนการ
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ดานทรัพยากรบุคคล และสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา 1) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การ
บริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด โดยผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอระดับ
การดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด ดานการวัดผลการบริหาร
ความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและ
เหล็กกลาในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับ ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทมี
การกําหนดความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในองคกร สอดคลองกับแนวคิดปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล ของไพรซวอเตอรเฮาส 
คูเปอรส (2547, หนา 15-17) ซ่ึงกลาววา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกรจะตองไดรับการฝกอบรม
เพื่อใหเขาใจถึงกรอบการบริหารความเส่ียง และความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการบริหารความเส่ียงและส่ือสาร
ขอมูลเก่ียวกับความเส่ียง พนักงานใหมทุกคนควรไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความเขาใจในความรับผิดชอบตอความเส่ียง
และกระบวนการบริหารความเส่ียงดวยเชนกัน  
  ดานการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและ
เหล็กกลาในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะ 
ผูบริหารมีการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียงทุกระดับภายในองคกร สอดคลองกับแนวคิดปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง ดานการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
(2547, หนา 15-17) ซ่ึงกลาววา ขั้นตอนสุดทายของปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง คือ  
การกําหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง และเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับ 
การบริหารความเส่ียง ซ่ึงปจจัยสําเร็จหน่ึงที่ควรพิจารณาคือบทบาทของผูนําในการสนับสนุนและติดตามการบริหาร
ความเส่ียงและสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา 1) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารความ
เส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด โดยผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอระดับการดําเนินงาน 
การบริหารความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัดดานการติดตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียงในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบปจจัยการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและ
เหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร 
  ผลการเปรียบเทียบปจจัยการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูประกอบการจําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดของธุรกิจ ระยะเวลา
ในการดําเนินธุรกิจ รายไดผลประกอบการตอป และจํานวนพนักงานในปจจุบันตางกัน มีระดับปจจัยการบริหารความ
เส่ียง ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ปจจัยสวนองคกรดังกลาวไมไดมีผลโดยตรงในเชิงการบริหารจัดการ 
อีกทั้งการบริหารความเส่ียงเปนแนวคิดทางการบริหารที่ทุกองคกรธุรกิจใหความสําคัญและมีการประยุกตใชในองคกร
อยางแพรหลาย และกับพนักงานทุกคนทุกระดับ สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา ผูประกอบการสวนใหญมี 
การสนับสนุนดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียง มีการกําหนาดนโยบาย มาตรการการดําเนินงานอยางชัดเจน มี 
การอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจ รวมถึงมีการกําหนดหนาที่อยางชัดเจน และยังสอดคลองกับ เจนเนตร  
มณีนาค และคณะ (2548, หนา 29-34) ที่กลาววา บริษัทสมัยใหมควรมุงเนนใหองคกรทั้งหมด ไมวาจะเปนพนักงานใน
หนวยงานใดก็ตาม ไดรูจักและมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสมตามอํานาจหนาที่ มีผูนําที่เหมาะสม มี
กระบวนการในการทํางานที่ชัดเจน และมีเครื่องมือในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
  สวนผูประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจตางกันมีระดับปจจัยการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมแตกตางกัน ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะรูปแบบธุรกิจที่เปนบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่มีความแตกตางกัน อาจมีผลตอโครงสรางและ
แนวทางในการบริหารงานที่แตกตางกัน จึงทําใหแมทุกสถานประกอบการมีการใหความสําคัญกับระบบการบริหารความ
เส่ียงแตมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกตางกันได ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา จากการเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู พบวา การสนับสนุนจากผูบริหาร และปจจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน อาทิ การปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียง การบริหารความเปล่ียนแปลง การวัดผล การติดตามผลกระบวนการบริหารความเส่ียง
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น้ัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสถานประกอบการที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด มีความแตกตางจาก
หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดซ่ึงก็อาจมาจากการบริหารจัดการขององคกร วัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร 
และเปาหมายขององคกรที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเส่ียง ของจิรพร สุเมธี
ประสิทธ์ิ และคณะ (2556, หนา 90-117) ที่กลาวไววากระบวนการบริหารความเส่ียงเปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองกัน มีงานที่
เก่ียวของกับการพิจารณาวัตถุประสงค การระบุความเส่ียง ประเภทความเส่ียง การประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดระดับความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  การกําหนดวัตถุประสงคขององคกร ควรมีความ
สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเส่ียงที่องคกรยอมรับได ซ่ึงอาจมีหลายระดับตามขนาดขององคกร 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการ
จําหนายเหล็กและเหล็กกลาในกรุงเทพมหานคร จํากัด ดังน้ี 
  ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล ควรมีการพัฒนากอนเปนอันดับแรก เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด โดยบริษัทควรมีการสรางระบบและกลไกในการประเมินวัดผลการบริหารความเส่ียง
ของพนักงานเปนรายบุคคล เพื่อใหพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามกระบวนการบริษัทความเส่ียงที่กําหนดขึ้น  
  ดานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง บริษัทควรมีการศึกษาขอมูลผลการดําเนินการ
ยอนหลังเปนรายปหรือรายไตรมาส เพื่อใหเห็นถึงความตอเน่ืองในการดําเนินงานและขอที่ควรพัฒนาปรับปรุงอยาง
ชัดเจน  
  ดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล บริษัทควรมีการจัดทําเอกสารเปนรายลักษณอักษร โดยอาจทําเปน
หนังสือชี้แจง เพื่อทําความเขาใจกับพนักงานทุกคนในการปฏิบัติตามกระบวนการความเส่ียง  
  ดานการใชคําใหเกิดความเขาใจแบบเดียวกัน บริษัทควรมีการจัดทํากรอบนโยบายที่มีคําอธิบายการบริหาร
ความเส่ียงอยางชัดเจน โดยอาจอยูในรูปแบบเอกสารที่เปนลายลักษณอักษร และนําเสนอในรูปแบบส่ือตางๆ ให
พนักงานเขาใจ 
  ดานกระบวนการในการบริหารความเปล่ียนแปลง บริษัทควรมีการศึกษาและนําเอากระบวนการและระบบ
บริหารแบบใหมมาใชองคกรอยางตอเน่ือง เพื่อใหระบบการบริหารความเส่ียงมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
  ดานการวัดผลการบริหารความเส่ียง บริษัทควรมีการวัดความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงโดยใชดัชนี
วัดผลการดําเนินงานรวมกับฝายงานและแตละบุคคล  
  ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง บริษัทควรกําหนดหรือสนับสนุนใหผูบริหารมีการนําขอมูลเก่ียวกับ
ความเส่ียงมาใชในการตัดสินใจและบริหารงานภายในองคกร  
  ดานการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง บริษัทควรมีการกําหนดใหผูเก่ียวของมีการรายงานและการ
สอบทานตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเส่ียงในแตละระดับตามระยะเวลาที่เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ  
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่ มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ี มุงเนนไปที่การใหความสําคัญของการบริหารความเส่ียงของผูประกอบการแตละแหง 
อยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวารูปแบบธุรกิจที่แตกตางกันมีการใหความสําคัญที่แตกตางกัน ดังน้ัน ปจจัยการบริหาร
ความเส่ียงที่สงผลตอความสําเร็จของแตละองคกรอาจมีความแตกตางกันได การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของการบริหารความเส่ียง จะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาจุดแข็งของการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมของแตละองคกร
ไดชัดเจนขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ภาคปกติ) จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที และ 
การวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย และ 2) ผลการเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ ชั้นปที่ศกึษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ไมแตกตาง
กัน เม่ือจําแนกตามเพศ และคณะที่ศึกษา พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน และพิจารณาเปนรายดาน พบวาดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด นักศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และดานราคา พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
คําสําคัญ  การเลือกซ้ือสินคา  อินเทอรเน็ต 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) investigate the internet shopping of Dhonburi 
Rajabhat University Students, Bangkok, and 2) compare the internet shopping of Dhonburi Rajabhat 
University Students, Bangkok classified by personal factors. The samples were 400 students of 
Dhonburi Rajabhat University (regular program). The instrument used was a questionnaire. Data were 
analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results of this research showed that: 1) the overall opinion of students on internet 
shopping was at a high level. Considering each aspect, it was found that all aspects were at high 
levels namely product, price, place and promotion, and 2) the comparison of internet shopping of 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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students classified by age, year of studying, and monthly income showed that there were no 
differences. However, there were differences among groups with different gender and faculty. 
Considering each aspect, it was found that there were statistically significant differences at .01             
in students’ opinions on product, place and promotion. In addition, there was a statistically 
significant difference at .05 in the students’ opinions on price. 
 
Keywords:  shopping, internet 
 
บทนํา 
 สังคมยุคปจจุบัน มีการดํารงชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปเพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยาง
รวดเร็ว จึงทําใหวิถีการดํารงชีวิตตองเปล่ียนแปลงไปตามสภาพใหมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก และมีคนใชงานมากที่สุด ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่
แทบทุกประเทศลวนตองการสรางความเปล่ียนแปลงเพื่อใหไดมาซ่ึงความไดเปรียบในเชิงการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ จึง
มีการพัฒนาและสรางองคความรูทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมา และมีอัตราการเติบโตสูงสุดอยางตอเน่ือง คือ 
เครือขายคอมพิวเตอร ที่เรียกวา อินเทอรเน็ต (Internet) ไดมีการขยายจากกลุมผูใชงานเฉพาะดานคอมพิวเตอรไปยัง
กลุมผูใชงานในทุกสาขาอาชีพใชเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการทําธุรกิจออนไลน การคาขาย ซ่ึงเปนเครือขายขนาด
ใหญที่เชื่อมโยงติดตอส่ือสารขอมูลไปไดทั่วโลกเปนสังคมออนไลนที่ส่ือสารดวยภาพ เสียง และขอความผานอุปกรณ 
รวมถึงการโฆษณาซ้ือขาย การทําการตลาด และการชําระเงินที่ใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตได สอดคลองกับขอมูลจาก
เว็บไซด www.brandbuffet.in.th/2017 บริษัท เอเจนซ่ีวิจัยดานโซเชียลมีเดีย ใหขอมูลวา จํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ต
ทั่วโลก (Global internet usage) มากถึง 3.7 พันลานคน จํานวนผูเขาถึงอินเทอรเน็ตคิดเปน 50% ของประชากร 
ทั่วโลก และจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตบนมือถือคิดเปน 91% ของผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลก  
 ทั้งน้ีขอมูลจากเว็บไซต www.thaigoodview.com ใหขอมูลวา อินเทอรเน็ตของประเทศไทยมีจุดกําเนิดมา
จากเครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกวา "แคมปสเน็ตเวอรก" (Campus network) ไดรับ 
การสนับสนุนจาก "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ" (NECTEC) จนกระทั่งได เชื่อมเขาสู
อินเทอรเน็ตโดยสมบูรณในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2535 พัฒนาการประเทศไทยไดเริ่มติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยใช  
E-mail ตั้งแตป พ.ศ. 2530 โดยเริ่มที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนแหงแรกจนถึงปจจุบัน ทํา
ใหอัตราการเจริญเติบโตของการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง 
 จากขอมูลของ PayPal ผูนําดานการชําระเงินแบบดิจิทัลระดับโลก และอิปซอสส (Ipsos) เปดเผยผลการวิจัย
พฤติกรรมผูบริโภคทั่วโลกป 2016 วายอดใชจายออนไลนทั้งหมดของนักช็อปชาวไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นประมาณ 16% 
จากป 2559 ตามที่ประเมินไวประมาณ 325.6 พันลานบาท และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 376.8 พันลานบาท ในป 2560 
สําหรับยอดการช็อปออนไลนของประเทศไทยที่มาจากการซ้ือของผานเว็บไซตในประเทศคาดวาจะเพิ่มขึ้น 84% ในป 
2560 จากยอดการซ้ือสินคาประมาณ 60.3 พันลานบาทในป 2560 ที่ผานมา และขอมูลจาก (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2559) มีผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกมากถึง 3.42 พันลานคน (Nielsen, 2016) คิดเปนอัตราสวนรอยละ 41.00 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด ในประไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตมากถึง 29.07 ลานคน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 42.70 จาก
จํานวนประชากรในประเทศไทย 68.14 ลานคน ชี้ใหเห็นวาปจจุบันน้ีสังคมโลกมีการพัฒนาไปสูการขายสินคาและ
บริการผานออนไลน เพือ่เปนการขายตรงสูผูบริโภคโดยไมผานพอคาคนกลาง ซ่ึงไมตองลงทุนดานอาคารสถานที่เพียงแค
มีระบบจัดจําหนายสินคา ระบบรับชําระเงินออนไลน และการจัดสงสินคา ไปยังผูซ้ือปลายทาง ซ่ึงปจจุบันมีความ 
กาวหนาไปมาก ดังน้ันขอจํากัดทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจอีกตอไปในยุคของ
อินเทอรเน็ตชวยใหทุกคนสามารถซ้ือสินคาและชําระเงินไดจากทุกที่ผานอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน 
หรือแท็บเล็ต จากน้ันสินคาที่ส่ังซ้ือก็จะถูกจัดสงมาถึงยังที่พักอยางรวดเร็ว ซ่ึงในอดีตระบบการขนสงตองใชเวลานานกวา
จะไดรับสินคาแตปจจุบันการซ้ือสินคาสามารถทําไดภายในเวลาไมก่ีวัน และรายการสงเสริมการขายที่มีใหเลือกมากมาย
เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหมนุษยยุคไอทีตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนจะเห็นไดวาเครือขายอินเทอรเน็ต มีประโยชนใน
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หลายๆ ดาน โดยเฉพาะการใชเพื่อทํามาคาขายซ่ึงสงผลดีแกผูบริโภคเพราะเม่ือมีการแขงขันสูงขึ้นผูบริโภคก็จะสามารถ
มีโอกาสเลือกใชของดีราคาถูกมากขึ้น 
 จากการพัฒนาอยางตอเน่ืองของเทคโนโลยี และระบบเครือขายสัญญาณ จึงมีการนําเครือขายอินเทอรเน็ต มา
ใชในธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนโดยจุดเดนชัดของธุรกิจรูปแบบน้ี คือ สามารถลดคาใชจาย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร ลดบทบาทของความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง เชน อาคารประกอบการ โกดังเก็บ
สินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงานตอนรับ เปนตน ดังน้ันธุรกิจขายสินคาและ
บริการผานออนไลน จึงชวยลดขอจํากัดดานระยะทาง ดานเวลา และดานตนทุน รวมถึงสินคามีราคาที่ต่ํากวาทองตลาด 
 ทั้งน้ี ผูบริโภคเปนสวนสําคัญที่จะทําใหทราบถึงความตองการตางๆ ที่ผูบริโภคมีตอธุรกิจ สินคาและบริการทาง
ออนไลน ซ่ึงมีกลุมผูซ้ือสินคาทางออนไลนที่นาสนใจศึกษาจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ประจําป 2559 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) หรือ ETDA พบวา 
ผูใชงานอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ Gen Y (อายุ 16-35 ป) 53.2 ชั่วโมง/สัปดาห โดยพฤติกรรมหลักทางออนไลน คือ  
การซ้ือสินคาทางออนไลนมากถึง 59% จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทาง
รานคาออนไลนดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนประโยชนตอผูสนใจธุรกิจการขายผานอินเทอรเน็ตและเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ใหแกผูประกอบการตลอดจนใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธของธุรกิจออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพการตลาด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ภาคปกติ) จํานวน 
6,950 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2560) 
  การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาด
ตัวอยางของ ยามาเน (Taro Yamane, 1973, p.125) ซ่ึงจะไดขนาดตัวอยางอยางต่ําโดยใหความเชื่อม่ันเทากับ 95% 
หรือยอมใหมีคาความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 
 2. เนื้อหาวิชาที่ใชในการศึกษาวิจัย  
  เน้ือหาที่ ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีและ
ความหมายเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด แนวคิดเก่ียวกับอินเทอรเน็ต ความรูเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
งานวิจัยและบทความที่เก่ียวของ 
 3. ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใชแบบสอบถามที่มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย แบงเปน 
2 ตอน คือ แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
ออนไลน 
 4. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
  4.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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  4.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง น้ี
แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ 
   4.2.1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เปนการสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close-ended questions) 
แบบใหเลือกตอบ (Checklist) ไดแก เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน 5 ขอ เพื่อ
ใชวัดระดับของการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษา 
   4.2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจออนไลนที่นักศึกษาใชใน 
การตัดสินใจซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิรท 
(Likert) จํานวน 24 ขอ 
  4.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี           
ไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหา กับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  4.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.9359 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
  การวิเคราะหในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามที่ เลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในเรื่อง เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน โดยนําเสนอในรูปจํานวน และรอยละ ดังน้ี 
  1.1 ดานเพศ พบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 สวนที่เหลือ
จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 เปนเพศชาย 
  1.2 ดานอายุ พบวานักศึกษาสวนใหญอายุ 20-25 ป จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาอายุ
ต่ํากวา 20 ป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 44.50 และอายุ 25-30 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ 
  1.3 ดานคณะที่ศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 145 คน คิดเปน 
รอยละ 36.25 รองลงมาคณะครุศาสตร จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 และ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ 
  1.4 ดานชั้นปที่ศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญศึกษาอยูชั้นปที่ 3 จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 
รองลงมาชั้นปที่ 2 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ชั้นปที่ 1 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และชั้นปที่ 4 
จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ   
  1.5 ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวานักศึกษาสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 
222 คน คิดเปนรอยละ 55.50 รองลงมา 5,000-7,000 บาท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 7,000-10,000 
บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และมากกวา 10,000 บาท จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ 
 2. การวิเคราะหขอมูลการเลือกซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
  2.1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต ดานผลิตภัณฑ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความ
คิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ดานผลิตภัณฑในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.87) 
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  2.2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต ดานราคา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความ
คิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ดานราคาในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.82) 
  2.3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต ดานชองทางการจัดจําหนาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X = 3.84) 
  2.4 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต ดานการสงเสริมการขาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ดานการสงเสริมการขายในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 
3.79) 
  2.5 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยภาพรวม พบวานักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.83) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษา มีความคิดเห็นตอการ
เลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต อยูในระดับมากทุกดาน และพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานผลิตภัณฑ ( X = 3.87) 
รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.84) ดานดานราคา ( X = 3.82) และดานการสงเสริมการขาย 
( X = 3.79) ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบการเลือกซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล 
  การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตามลําดับ ดังน้ี 
  3.1 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามเพศ โดยภาพรวม พบวาเพศของนักศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามอายุ ผลการเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามอายุ 
โดยภาพรวม พบวาอายุของนักศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 
  3.3 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามคณะที่ศึกษา ผลการเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามคณะที่ศึกษา โดยภาพรวม พบวาคณะที่ศึกษาของนักศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.4 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี              
เปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดยรวม ผลการเปรียบเทียบ  
การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามคณะที่ศึกษา ดานการสงเสริม
การขาย พบวานักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ดานผลิตภัณฑ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตดานผลิตภัณฑ มากกวา นักศึกษาที่ศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการการจัดการ และคณะครุศาสตร 
  3.5 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามชั้นปที่ศึกษา ผลการเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามชั้นปที่ศึกษา โดยภาพรวม พบวาชั้นปที่ศึกษาของนักศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 
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  3.6 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ผลการเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยภาพรวม พบวารายไดเฉล่ียตอเดือนของนักศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 
  3.7 การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี               
เปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ดานการสงเสริมการขาย ผล
การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ดานการสงเสริมการตลาด พบวานักศึกษาที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคา
ทางอินเทอรเน็ตดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก นักศึกษา
ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท มีความคิดเห็นตอการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ดานการสงเสริม
การตลาด มากกวานักศึกษาที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 7,001-10,000 บาท 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 52.50 ของจํานวน
ตัวอยางทั้งหมด และอีกรอยละ 47.50 เปนเพศชายสวนใหญมีอายุ 20-25 ป คิดเปนรอยละ 52.00 คณะที่ศึกษาสวน
ใหญเปนคณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 36.25 ศึกษาอยูชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 72.50 และมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.50 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2. การวิเคราะหการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.83) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ดานผลิตภัณฑ
สูงที่สุด รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานราคาต่ําสุด สามารถพิจารณาไดดังน้ี 
  ดานผลิตภัณฑ พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงที่สุด คือ สินคามีใหเลือกหลากหลาย 
รองลงมา คือ สินคามีความทันสมัย ผูใชบริการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสินคาได สินคามีคุณภาพดี รานคาเปน
ที่รูจักและมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ และสินคามีการรับประกัน ตามลําดับ 
  ดานราคา พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงที่สุด คือ มีการชําระเงินไดหลากหลายชองทาง 
รองลงมา คือ ระบุราคาสินคาอยางชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา เรียกเก็บเงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว
ในเว็ปไซต มีระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน และราคาสินคาถูกกวาการซ้ือดวยวิธีอ่ืน ตามลําดับ 
  ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตโดย
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงที่สุด คือ สะดวกในการส่ังซ้ือ 
ประหยัดเวลา รองลงมา คือ มีชองทางการส่ังสินคาหลากหลาย เชน Website Application Facebook และ Line 
หรือชองทางอ่ืนๆ เปนรานคาที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกตอการส่ังซ้ือและการเลือกรูปแบบจัดสงสินคา มี
การจัดกลุมสินคาที่งายตอการเลือกซ้ือ และการจัดสงสินคาตรงตอเวลา ตามลําดับ 
  ดานการสงเสริมการขาย พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตโดย
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ สูงที่ สุด คือ มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคาอยูตลอดเวลา รองลงมา คือ มีการใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินคาอยูเสมอ มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เม่ือถึงเทศกาลตางๆ มีการสมนาคุณใหลูกคาที่ส่ังซ้ือสินคาครบตามยอดที่ราน
กําหนดจัดสงใหถึงบาน ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจักมีรีวิวสินคาทางออนไลน และมีบริการจัดสงถึงที่พักฟรี ตามลําดับ  
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลพบวา นักศึกษาที่มีอายุ ชั้นปที่ศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน 
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มีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน และนักศึกษาที่มีเพศ คณะที่ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกตาง
กัน 
  นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย นักศึกษา           
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดาน
ผลิตภัณฑ นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน   
  นักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตในภาพรวมไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ
ขาย นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน 
  นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานราคา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  นักศึกษาที่มีชั้นปที่ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตในภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต ไมแตกตาง
กัน 
  นักศึกษาที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต                 
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมการขาย นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
พบวานักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.87) เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 1. นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตดังน้ี กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มีอายุ 
20-25 ป ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อยูชั้นปที่ 3 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 7,001–10,000 บาท ซ่ึงมีคาสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ธัญวรรณ  เยาวสังข (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชและปจจัยที่สําคัญใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานทางเครือขายสังคมออนไลนประเภท Facebook ในดานปจจัยทางการตลาด ในเขต
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตั้งแต 10,001-20,000 บาท 
 2. การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ 
เน่ืองจาก กลุมนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคา
สอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 302) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) กําหนดราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
เราสามารถเรียกสวนประสมการตลาดไดอีกอยางหน่ึงวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี  ทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน P แต
ละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกันแตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ โดยเนนนํ้าหนักที่ P ใดมากกวา
กัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค และสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
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เส้ือผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน” พบวาผูประกอบการ สวนใหญเลือกใชกลยุทธผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
ความแตกตาง กําหนดราคาโดยคํานึงถึง คุณภาพของผลิตภัณฑและกําลังซ้ือของผูบริโภค เลือกใชเครือขายสังคม
ออนไลนที่ไดรับความนิยมสูง ให ความสําคัญกับการบอกตอของผูบริโภค และผูบริโภคมีแรงจูงใจใน การซ้ือมาจาก
ผลิตภัณฑ สวนใหญหาขอมูลสินคาดวยตนเอง โดยกลยุทธทางการตลาดน้ันมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลพบวา นักศึกษาที่มีเพศ คณะที่ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมแตกตางกัน และพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานผลิตภัณฑ นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนนักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย 
นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และดานราคา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณัฐศักดิ์  วรวิทยานนท (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน” พบวา ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและ
บริการผานออนไลน กอนการตัดสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.16) เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ดานขอมูลสวนตัวและดานสินคา มีทัศนคติอยูในระดับมาก และในสวนของ ดานชองทางการชําระเงิน และดาน 
การใหบริการ มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง สําหรับทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผาน
ออนไลน หลังการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.05) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานขอมูล
สวนตัว ดานสินคา และดานชองทางการชําระเงิน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และในสวนของดานการใหบริการ มี
ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง  โดยภาพรวม ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของ ดังน้ี 
 1. ดานผลิตภัณฑ ควรมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการใหสอดคลองกับความตองการของ กลุมเปาหมาย โดย
เนนถึงการสรางความพอใจใหแกผูบริโภคและสนองความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ ธุรกิจจะตองมีการวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในเรื่อง คุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การรับ 
ประกัน ฯลฯ 
 2. ดานราคา ควรมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑตองมีการใชกลยุทธในการตั้งราคาที่จะทําให
เกิดการยอมรับจากตลาดเปาหมาย และสูกับคูแขงขันไดในการแขงขันในตลาด กลยุทธราคาเปนเครื่องมือที่คู แขงขัน
นํามาใชไดผลรวดเร็วกวาปจจัยอ่ืนๆ เชน การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคาใหสูงสําหรับสินคาที่มีลักษณะพิเศษในตัว
ของมันเอง นอกจากน้ันธุรกิจจะตองคํานึงถึงกฎขอบังคับทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบตอราคาดวย 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนการจัดสงสินคาไปสูผูบริโภคใหลูกคาไดรับความสะดวกและรวดเร็ว เชน 
การจัดสงสินคาใหถึงลูกคาไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รูปแบบการส่ังซ้ือไมซับซอน 
 4. ดานการสงเสริมการขาย ควรมีการศึกษาชองทางการส่ือสารทางการตลาดทั้งแบบใชส่ือและแบบไมใชส่ือ 
ในชวงเวลาจํากัดที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อกระตุนใหมีการทดลองใชสําหรับกระตุนการขาย และควรมีการแจงขาวสาร
สงไปถึงผูบริโภค การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เม่ือถึงเทศกาลตางๆ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบและใชสําหรับปรับปรุงกลยุทธในการขายสินคา 
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 2. ศึกษาความคาดหวังคุณภาพการบริการในการเลือกซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตของบุคคลทั่วไป เพื่อนําผลที่
ไดมาเปรียบเทียบและใชสําหรับปรับปรุงกลยุทธในการขายสินคา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคจากสวนประสมทาง
การตลาดหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบระดับความสําคัญใน 
การเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคจากสวนประสมทางการตลาดหางสรรพสินคาแม็คโคร  สาขาจรัญสนิทวงศ
กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่มาใชบริการใน
หางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ จํานวน 398 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ไดคาความ
เชื่อม่ัน .95 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
โดยใชสถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ ดานการสงเสริมการตลาด และ 
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ จําแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวาไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย ระดับ
ความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
 
คําสําคัญ  สวนประสมทางการตลาด  การเลือกซ้ือสินคา  การคาปลีกคาสง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) investigate the levels of significance of 
consumers’ purchasing decision from marketing mixes of Siammakro Department Store, Charan Sanit 
Wong Branch, Bangkok, and 2) compare the consumers’ levels of significance of consumers’ 
purchasing decision from marketing mixes of Siammakro Department Store, Charan Sanit Wong 
Branch, Bangkok according to their personal factors. The samples were 398 consumers using services 
in Siammakro Department Store, Charan Sanit Wong Branch. The instrument used was a 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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questionnaire with .95 reliability. Data were analyzed by frequency, percentage, means, standard 
deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results of this research showed that: 1) the overall consumers’ level of significance of 
purchasing decision of Siammakro Department Store, Charan Sanit Wong Branch was at a high level. 
Considering each aspect, it was found that there were 3 aspects rated at high levels namely product, 
price and place while the aspect of promotion was rated at a moderate level; and 2) the 
comparison of levels of significance of marketing mixes affecting purchasing decision from Siammakro 
Department Store, Charan Sanit Wong Branch showed that there was no difference among consumer 
groups with different gender, education and career. However, there were statistically significant 
differences at.05 level among groups with different age and average monthly income. Considering 
each aspect, it was found that in the aspects of product and place, consumers’ level of significance 
of purchasing decision were statistically significant differences at .01 and .05 levels.  
 
Keywords:  marketing mixes, good purchasing, retailing wholesaling 
 
บทนํา 
 ธุรกิจรานคาปลีกในประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากรูปแบบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเปนรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern trate) จากรานคาปลีกขนาดเล็กเปนรานคาปลีกขนาดใหญ จากรานคาปลีกรานเดียว เปนรานคา
ปลีกเครือขาย (Chain store relailing) และจากรานคาปลีกที่เปนของคนไทยบริหารโดยคนไทย เปนรานคาปลีกที่มี
เจาของและผูบริหารเปนชาวตางชาติเกือบทั้งส้ิน หางสรรพสินคาเปนรานคาปลีกขนาดใหญ ตกแตงหรูหราใหบริการ
ครบครัน ขายสินคาครบทุกประเภทโดยจัดแบงเปนแผนก และหมวดหมูของสินคาอยางชัดเจน ทําใหลูกคาเพลิดเพลิน 
ในการซ้ือสินคาในลักษณะ (One stop shopping) นอกจากน้ีในบริเวณศูนยการคาขนาดใหญ เปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา 
มีส่ิงอํานวยความสะดวก และกิจกรรมากมายที่สามารถทําใหสมาชิกทั้งครอบครัวสามารถใชประโยชนไดอยางครบวงจร 
จึงเปนประเภทรานคาปลีกที่ไดรับความนิยมจากคนไทยยุคหน่ึงเปนอยางสูง มีการขยายสาขาออกไปเปนจํานวนมาก  
(ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ, 2560) 
 การคาปลีกคาสงเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากจะเปนสาขาที่ทํารายไดสูง
เปนอันดับรองจากอุตสาหกรรม และมีการจางงานมากเปนอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริหาร การคาปลีกคา
สงยังสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง ธุรกิจคาปลีกจึงเปนกิจกรรมการเศรษฐกิจอยางหน่ึงใน 
การขับเคล่ือนกระบวนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และเปนตัวจักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตและนําสูลูกคา 
ปจจุบันพฤติกรรมของลูกคาน้ันมีความเปนตัวของตัวเองคอนขางสูง เชน ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น สินคาสวน
ใหญจึงตองอาศัยการสรางตัวเลือกหรือขอเสนอของสินคาและบริการใหตรงใจและตรงความตองการมากขึ้น  เพราะ 
การกําหนดกฎเกณฑทุกอยางใหกับลูกคาอาจไมไดตรงตามความตองการของทุกคนอีกตอไปแลว โดยทั่วไปเรียก
การตลาดแบบที่ขายสินคาปริมาณมากๆ ไปในทางเดียวกันเปนการตลาดแบบมวลชน พฤติกรรมการซ้ือสินคาของคน
ตางจังหวัดน้ันไมแตกตางกับคนเมืองแตอยางใด ดังน้ันผูบริหารสินคาตางก็กระจายสินคาของตนไปทั่วประเทศ เพื่อ
สนองความตองการของลูกคาที่อาศัยอยูในเมืองและนอกเมือง ประชาชนมีความเปนอยูที่ทันสมัยมากขึ้น เกิดจาก
เทคโนโลยีในสังคมที่มีมากขึ้น สงผลใหสินคามีการปรับปรุงใหมีรูปทรงและการใชงานที่ทันสมัยตามไปดวย สงผลใหมี
การเลียนแบบวัฒนธรรมการแตงกาย การบริโภคอาหารและการใชสินคาซ่ึงกันและกันมากขึ้น ซ่ึงเห็นไดชัดกับพฤติกรรม
ของวัยรุนและคนสมัยใหมที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดวยทุนจดทะเบียน 750
ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจเปนศูนยจําหนายสินคาแบบขายสงในระบบสมาชิก ภายใตชื่อ “แม็คโคร” บริษัทได
ดําเนินการขยายจํานวนสาขาเพื่อจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคใหแกลูกคาสมาชิกและผูประกอบการทั่วประเทศ 
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ประกอบดวยกลุมผูคาปลีกรายยอย กลุมผูประกอบการรานอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเล้ียง รวมถึงกลุมผูประกอบ
ธุรกิจบริการ ไดแก หนวยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาและธุรกิจอ่ืนๆ แม็คโครมุงม่ันที่จะเปนคูคิดทางธุรกิจสําหรับ
ผูประกอบการ โดยจัดสรรสินคาที่หลากหลายครบครัน มีคุณภาพดี ในราคาที่ซ้ือไปขายตอหรือแปรรูปเพื่อทํากําไร ใน
ธุรกิจได ชวยใหผูประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเติบโตอยางยั่งยืน นอกจากนี้
แม็คโครยังดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตกรอบธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อยืนยันในเจตนารมยที่จะ
ไมใชแคคูคา แตเปนคูคิดในสโลแกนที่วา “คูคิด ธุรกิจคุณ” ที่ผานมาพฤติกรรมลูกคาน้ันจะมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงเปนเรื่องปกติที่แตละธุรกิจจะตองปรับตัวใหเขากับตลาดอยูตลอดเวลาเชนกัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด ธุรกิจที่สามารถปรับตัวใหเขากับกระแสตลาดไดน้ันยอมมีโอกาสรอดจากสมรภูมิ
การตลาดไดมากกวา ส่ิงที่สามารถทําใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน คือการรับฟงลูกคา และพรอมรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและความคิด (สยามแม็คโคร, 2560) 
 สภาพปญหาของแม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศเน่ืองจากสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเน่ือง 
สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป กําลังการซ้ือของผูบริโภคที่มีการเติบโตคอนขางจํากัด หลังจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของภาครัฐไมสามารถเพิ่มกําลังการซ้ือของลูกคาได เน่ืองจากรายจายและคาครองชีพที่สูงขึ้น
รวมถึงปจจัยดานการเมือง ลูกคาที่เปนผูประกอบการสวนใหญจึงมุงเนนการสรางกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อหวัง
กระตุนกําลังการซ้ือควบคูไปกับการบริหารจัดการตนทุนการดําเนินธุรกิจใหต่ําลงอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยเปนบุคลากรของหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ มีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางกดารตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญ
สนิทวงศ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่ไดจะใชเปนแนวทางในการพิจารณากลยุทธทางการตลาด ใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาและเปนประโยชนตอการปรบัปรุงแกไขกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
และสามารถดึงดูดกลุมลูกคาใหมาใชบริการที่หางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงษ และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาใหมากที่สุด เพื่อรองรับสภาวะการแขงขันทางการตลาดในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญในการเ ลือกซ้ือสินคาของผูบริ โภคจากสวนประสมทางการตลาด
หางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ กรุเทพมหานคร ในมุมมองของผูบริโภค 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคจากสวนประสมทางการตลาด
หางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ ของผูบริโภค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากรที่ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูบริโภคที่มาใชบริการในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ 
กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2559 จํานวนประมาณ 73,019 คน (ขอมูลจากฝายพัฒนาลูกคา หางสรรพสินคาแม็คโคร 
สาขาจรัญสนิทวงศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2560) เลือกเปนกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 398 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ไชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสรางองแบบสอบถามใหมีเน้ือหาคลอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี โดยมี 2 
ขั้นตอนดังน้ี ดังน้ี 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน 6 ขอ 
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   สวนที่ 2 สวนประสมทางการตลาดในหางสรรพสินคาแม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท (Likert scale) จํานวน 26 ขอ เพื่อใชวัดระดับความ 
สําคัญของผูบริโภคที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคา ในหางสรรพสินคาแมคโคร สาขาจรัญสนิทวงศ โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ 
คือ 
    ระดับ 5  หมายถึง ระดับความสําคัญระดับมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสําคัญระดับมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง ระดับความสําคัญระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง ระดับความสําคัญระดับนอย 
    ระดับ 1 หมายถึง ระดับความสําคัญระดับนอยที่สุด 
  2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ การคนควาอิสระมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีตรวจสอบความ
สอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมลุกคาที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 398 คน แลวนํา
ขอมูลมาหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficcient) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.89 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การวิจัยเรื่องการศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสินคาของหางสรรพสินคาแม็คโคร 
สาขาจรัญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร ไดมีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและแจกแบบสอบถาม การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีบังเอิญ ดวยการขอความรวมมือจากหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขา 
จรัญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร และลูกคาที่มาใชบริการในหางสรรพสินคาแมคโครสาขาจรัญสนิทวงศ โดยนํา
แบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางตอบขอมูล จํานวน 398 ชุด โดยเก็บแบบสอบถามในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 
18 เมษายน 2561 ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 398 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และ 
LSD ดังน้ี 
  4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถี่ และคารอยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะหมุมมองของผูบริโภคที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแมคโคร สาขาจรัญสนิท
วงศ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความสําคัญที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแมค
โครสาขาจรัญสนิทวงศ ของผูบริโภค จําแนกตามสภาพสวนบุคคล โดยใช t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความสําคัญที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาใน
หางสรรพสินคาแมคโคร สาขาจรัญสนิทวงศ ของผูบริโภคจากผลการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชวิธีของ Least 
Significant difference (LSD) 
 สําหรับการวิจัยขอมูลพบวาแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ไดวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เชิงเน้ือหาโดยการสัมภาษณผูบริโภคจนกระทั่งไดขอมูลที่มีเน้ือหาในมุมมองของผูบริโภคและประเด็นที่คบถวน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ระดับความสําคัญสวนประสมทางการตลาดของหางสรรพสินคาแม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ 
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
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 1. ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค มีความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาแม็คโครสาขาจรัญ
สนิทวงศ พบวากลุมอยางเปนเพศชาย รอยละ 50.75 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด และอีกรอยละ 49.25 เปนเพศหญิง 
สวนใหญมีอายุ 25-40 ป คิดเปนรอยละ 43.97 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.75 มีอาชีพเปน 
พนักงานบริษัท/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 36.18 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000–25,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.52 
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2. การวิเคราะหระดับความสําคัญตอการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ พบวา 
ผูบริโภคมีมุมมองเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโครฝในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.85) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัด
จําหนาย และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด สามารถอธิบายได ดังน้ี 
  ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก มีการจัดวางสินคาตามรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาเปนระเบียบชวนใหนาเลือกซ้ือ ( X = 
4.09) ผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับราคา ( X = 4.07) สินคาที่ใหบริการมีคุณภาพดี ใหม สด ( X = 4.03) มีผลิตภัณฑให
เลือกหลายรูปแบบทั้งอุปโภคและบริโภค และรูปแบบหีบหอบรรจุภัณฑ ทันสมัยสวยงาม/( X = 4.02) และคุณภาพสินคา 
( X = 4.00) ตามลําดับ 
  ดานราคา ผูบริโภคมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ ไดแก สามารถซ้ือสินคาชนิดเดียวกันไดในราคาที่หลากหลายระดับ ( X = 4.11) รองลงมาคือ ราคาสินคา 
และราคาโดยรวม ( X = 4.06) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และราคาพิเศษในชวงเทศกาล ( X = 4.05) 
และมีการติดปายราคาสินคาอยางชัดเจน ( X = 4.00) ตามลําดับ  
  ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก/จัดวางสินคาเปนหมวดหมูงายตอการเลือกซ้ือ ( X = 4.08) รองลงมาคือ จัดสินคาให
มองเห็นอยางชัดเจนสะดวก และปายราคาสินคามองเห็นชัดเจน ( X = 4.04) ทําเลที่ตั้งไปมาสะดวก งายตอการเดินทาง 
( X = 4.03) ชองทางการจัดจําหนายโดยรวม ( X = 3.99) และมีที่จอดรถสําหรับลูกคาอยางเพียงพอ ( X = 3.98) 
ตามลําดับ 
  ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ ไดแก การโฆษณาทาง ใบปลิว และแคตตาลอกสินคา ( X = 3.69) การสงเสริม
การตลาดโดยรวม ( X = 3.54) ลด แลก แจก แถม คูปองชิงโชค ( X = 3.53) และการส่ังซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต  
การขายตรง ( X = 3.50) ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ ไดแก การประชาสัมพันธ ( X = 3.39) และ
พนักงานขาย ( X = 3.29) ตามลําดับ และอยูในระดับนอย จํานวน 1 รายการ คือ มีบริการจัดสงสินคา ( X = 1.69) 
 3. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิท
วงศ ของผูบริโภค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูบริโภคที่อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความมุมมองใน
ภาพรวมแตกตางกัน และผูบริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีมุมมองในภาพรวมไมแตกตางกัน 
  ผูบริโภคที่ เพศตางกัน มีระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาแม็คโคร 
สาขาจรัญสนิทวงศ ในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 
  ผูบริโภคที่อายุตางกัน มีระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขา 
จรัญสนิทวงศ ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย 
ผูบริโภคมีมุมมองแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  ผูบริโภคที่ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาแม็ค
โครสาขาจรัญสนิทวงศ ในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 
  ผูบริโภคที่อาชีพตางกัน มีระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาแม็คโคร 
สาขาจรัญสนิทวงศ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีระดับ
ความสําคัญแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
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  ผูบริโภคที่รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคา
แม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ และดานชองทาง
การจัดจําหนาย ผูบริโภคมีระดับความสําคัญแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสินคาของหางสรรพสินคาแมคโคร สาขาจรัญ
สนิทวงศ กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผูที่มาใชบริการมีระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขา จรัญสนิท
วงศ พบวา กลุมอยางเปนเพศชาย มีอายุ 25-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจาง และ
มีรายไดเฉล ี่ยตอเดือน 15,000-25,000 บาท ซ่ึงมีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นารีรัตน ฟกเฟองบุญ (2554, หนา 1) 

ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคในศูนยจําหนาย เอส บี ดีไซด 
สแควร ในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ป อาชีพพนักงานเอกชน 
ศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
 2. ระดับความสําคัญเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ จากการวิจัย
พบวา ผูบริโภคมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทาง
การจัดจําหนาย และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด เน่ืองจากกลุมผูบริโภคให
ความสําคัญในเรื่องของราคามากที่สุด ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาชนิดเดียวกันไดในราคาที่หลากหลาย ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และมีการติดปายราคาสินคาอยางชัดเจน พรอมทั้งมีราคาพิเศาในชวงเทศกาลตางๆ 
ดานผลิตภัณฑ มีการจัดวางสินคาตามรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาเปนระเบียบชวนใหนาเลือกซ้ือ มี 
การเปรียบเทียบราคาสินคา สินคาที่ใหบริการมีคุณภาพดี ใหม และสด รูปแบบบรรจุภัณฑ ทันสมัยสวยงาม และมี
ผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายรูปแบบทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการจัดวางสินคาเปน
หมวดหมูงายตอการเลือกซ้ือ มองเห็นชัดเจนสะดวก ทําเลที่ตั้งไปมาสะดวก งายตอการเดินทาง และมีที่จอดรถสําหรับ
ลูกคาอยางเพียงพอ ดานการสงเสริมการตลาด มีการโฆษราทางใบปลิว และแคตตาลอกสินคาอยางตอเน่ือง มีการแจก
คูปองชิงโชค ลด แลก แจก แถม สามารถส่ังซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษีของ McCarthy (1996, 
pp.46-49) ผลิตภัณฑเปนส่ิงที่ตองสรางสรรค พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคา ราคา เงินตรา ซ่ึงลูกคาจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคาในตัวของผลิตภัณฑการใหบริการ กับราคา ถาคุณคาเหมาะสมกับราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือสินคา ชอง
ทาการจัดจําหนาย เพื่อการบริการใหแกลูกคาอยางทั่วถึงภายในสถานประกอบการ ตองคํานึงถึงปจจัยในสถานที่ตั้งของ
สถานประกอบการ ความสะดวกสบายในการเขาถึงของลูกคา การสงเสริมการตลาด การบริการใหกับกลุมตลาดลูกคา
เปาหมายหลักใหไดรับรูการออกนโยบายสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมการกระทําของ
ผูประกอบการ ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายมีความม่ันใจตอผลิตภัณฑการบริการของผูประกอบการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนสวนประสมทางการตลาดในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขา 
จรัญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาผูบริโภคที่อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีระดับ
ความสําคัญในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ตางกัน มีระดับความสําคัญในภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงมีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุไรรัตน บุตรศรี 
(2554, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
สาขาศรีสะเกษ พบวา บางปจจัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา 
ศรีสะเกษ เชน สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงใหผลแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05-0.01 ยกเวนอายุจะไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาจากบริษัท สยามแม็คโคร 
(ไมใหผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต)ิ 
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 4. สวนประสมทางการตลาดของหางสรรพสินคาแม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ พบวา ปจจัยผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอผูประกอบการธุรกิจ 
เปนเครื่องมือที่สามารถควบคุมไดและนําไปใชปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด เน่ืองจากทุกตั วมี
ความสําคัญเทาเทียมกัน โดยผูประกอบการตองกําหนดสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดในหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญ
สนิทวงศ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของ ดังน้ี 
 1. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการควบคุมดูแลในเรื่องของการโหลดสินคา ไมวางสินคาเกะกะขวาง
ทางเดินของลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาไดสะดวก ที่จอดรถในรมมีนอย สวนใหญลูกคาจอดรถที่ลานกลางแจง แดดรอน 
ควรมีการปรับปรุงทําหลังคาที่จอดรถเพิ่มเติม 
 2. ดานการสงเสริมการตลาด ควรใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดสงสินคา ควรมีบริการจัดสงสินคาหลากหลาย
ประเภท และการชําระเงินควรเปดชองแคชเชียรใหมากขึ้น ทําใหลูกคาไมตองรอนาน พรอมทั้งควรมีการรับบัตรเครดิต
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากธนาคารซิตี้แบงค และควรมีถุงใสใหสําหรับลูกคาทั่วไปที่มาซ้ือสินคา 
 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษากลยุทธการสงเสริมการตลาดของหางสรรพสินคาแม็คโคร ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของ
ลูกคา 
 2. ควรศึกษากลยุทธลูกคาสัมพันธกับผูประกอบการที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ิอสินคาในหางสรรพสินคา 
แม็คโคร  
 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของหางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ 
กรุงเทพมหานคร 
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ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏบิัติงานกับความผกูพนัตอองคการ ของพนกังาน
ธนาคารกสกิรไทย สํานกังานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16  
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ดร.จันทวัลย  สุนสวัสดิ์** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขต
พื้นที่บริการและการขายเขต 16 2) ศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่
บริการและการขายเขต 16 และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันขององคการ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 จํานวน 78 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม ไดคาความเชื่อม่ัน .95 ดําเนินเก็บขอมูลโดยวิธีสะดวก วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยใชสถิติทดสอบ คาที และคาเอฟ การวิเคราะหความ
แปรปรวน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเสนของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมตอสังคมอยูในระดับดี รองลงมาคือ ดานขอบเขต
ความสําเร็จที่มีประสิทธิภาพ และดานคาที่รับรูจากรางวัลภายในและรางวัลภายนอกอยูในระดับนอยที่ สุด 2) ระดับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ ดานความเต็มใจที่จะใชความ
พยายามอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อประโยชนขององคการ มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความตองการที่
จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมาย
และคานิยมขององคการ และ 3) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของ 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขาย เขต 16 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง  
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.701 
 
คําสําคัญ  แรงจูใจในการปฏิบัติงาน  ความผูกพัน  พนักงานธนาคารกสิกรไทย  สํานักงานเขตพื้นที่บริการและ 
   การขายเขต 6 
 
 
 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) investigate the motivation in work of employees 
in Kasikorn Bank Regional Office of Sales and Services Area 16, 2) investigate the organization 
commitment of employees in Kasikorn Bank Regional Office of Sales and Services Area 16, and 3) 
explore the relationship between motivation in work and the organization commitment of 
employees in Kasikorn Bank Regional Office of Sales and Services Area 16. The samples were 78 
employees in Kasikorn Bank Regional Office of Sales and Services Area 16. The instrument used was 
a questionnaire. Data were collected by means of convenience sampling with .95 reliability. Data 
were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, f-test, and analysis of 
variance and Pearson correlation coefficient. 
 The results of this research showed that: 1) the overall motivation in work of employees 
was at high levels. Considering each aspect, it was found that the motivation in work of employees 
in social justice was at the highest level, followed by motivation in work of employees in efficient 
success while motivation in work of employees in acknowledgement from external and internal 
rewards was at the lowest level; 2) the overall organization commitment of employees in Kasikorn 
Bank Regional Office of Sales and Services Area 16 was at high levels. Considering each aspect, it was 
found that the willingness of putting effort for organizational benefit aspect was at the highest level, 
followed by willingness to remain as organizational membership while confidence and acceptance of 
organizational goals and value was at the lowest level; and 3) the overall relationship between 
motivation in work and the organization commitment of employees in Kasikorn Bank Regional Office 
of Sales and Services Area 16 showed the moderately high  relationship and appeared in the same 
direction with Correlation Coefficient (r) of 0.701. 
 
Keywords:  motivation, commitment, Kasikorn Bank employees, regional office of sales and services 
      area 16   
 
บทนํา 
 จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูงในแตละภาคสวนของอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงมี
ผลกระทบในระบบเศรษฐกิจจึงจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหสามารถรับมือกับความ
เส่ียงและการแขงขันที่สูงขึ้นทางธุรกิจ โดยใชการส่ือสารที่กาวลํ้าดวยเทคโนโลยีรวมถึงวิสัยทัศนของผูบริหาร นโยบาย 
และภาพลักษณองคการ อีกทั้งคุณภาพของทรัพยากรมนุษยภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและการ
ขายผลิตภัณฑทุกชนิดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ซ่ึงเปน
สถาบันการเงินที่ดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ซ่ึงมีสินคาและบริการ เชน เครดิตการด และเอทีเอ็ม
การด ธุรกิจดานกองทุนและหลักทรัพย โดย ธนาคารกสิกรไทยใหบริการผานสาขาในเขตสมุทรปราการ สาขาดังน้ี 1) 
สาขาคลองดาน 2) สาขาบางเมฆขาว 3) สาขาโลตัสบางปู 4) สาขาศูนยการคา YES บางพลี 5) สาขาก่ิงแกวสํานักงาน
เขตพื้นที่บริการและการขาย เขต 16 6) สาขาเทพารักษ 7) สาขาศูนยการคามารเก็ตวิลเลทสุรรณภูมิ 8) สาขาบางพลี 
9) สาขาบางบอ โดยยึดหลักสโลแกน “บริหารทุกระดับประทับใจ” และจากที่ไดดําเนินงานจึงที่ทําใหธนาคารกสิกรไทย
เปนธนาคารพาณิชยที่มีประชาชนใหความไววางใจในการใหบริการมากที่สุด และเฉพาะดานพนักงานที่ปฏิบัติงานทาง
ธนาคารสํานักงานเขตจําเปนตองรักงานเกิดการเรียนรู  ใหพนักงานฝกอบรมเพื่อใหเกิดความรูความสามารถในการ
ทํางาน ซ่ึงพนักงานที่มีประสบการณจะเปนทรัพยากร ที่มีคาขององคการและตองการที่จะรักษาไวเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในทุกๆ ดานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตามเปาหมาย ซ่ึงความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการขึ้นอยูกับ
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บุคคลกรในองคการวามีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองคการมากนอยเพียงใดและเพื่อใหพนักงานได
นําความรูความสามารถที่มีอยูมาบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
การบํารุงรักษาพนักงานใหอยูกับองคการใหนานที่สุดเพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการและในหนาที่
การงานของพนักงานเอง 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 จะเปนประโยชนตอองคการ
อยางยิ่ง นอกจากจะทําใหทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการแลว ทําใหผูบริหารสามารถ
กําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานไดและยังเปนขอมูลประกอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เปน
ประโยชนตอ การพัฒนาพนักงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพสงผลใหองคการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขาย
เขต 16 
 2. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขาย
เขต 16 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานที่
ปฏิบัติงานอยูในธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 รวมทั้งส้ิน 97 คน (ที่มา: ฝาย
ทรัพยากรมนุษยธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 กลุมตัวอยางจํานวน 78 คน โดยใช
การคํานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970, p.580) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยได
สรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน คือ 
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก 
การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี ของ พอรทเทอร–ลอรเลอร โดยแบบสอบถามสรางขึ้นตามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ (Rating scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบ
เดียว และลักษณะของขอคําถามประกอบดวยขอความที่เปนเชิงบวกและเชิงลบ มีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 12 ขอ แบง
ออกเปน 3 กระบวนการ คือ ดานคาที่รับรูจากรางวัลภายในและรางวัลภายนอก ดานขอบเขตความสําเร็จของงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดานความยุติธรรมที่รับรูไดจากการไดรับรางวัล 
  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของ Richard, M. Steers and Lyman, W. Porter (1983, p.442) โดยใชแบบสอบถาม
สรางขึ้นตามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) สรางตามมารตวัดของลิเคิรท (Likert scale) 
ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว และลักษณะของขอคําถามประกอบดวยขอความที่เปนเชิงบวก
และเชิงลบมีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 12 ขอ แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและ
คานิยมขององคการ ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และ
ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การวิจัยน้ีจะเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่เปนพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการ
และการขายเขต 16 ซ่ึงจะใชแบบสอบถามและขอความรวมมือกับกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูลตามความเปนจริง โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1 ผูวิจัยทําหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากผูอํานวยการเขตธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่
บริการและการขายเขต 16 เพื่อขออนุญาตใหเขาทําการเก็บขอมูลและใหบุคลากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
  3.2 เขาทําการเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหพนักงานกลุมตัวอยางในธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
เขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 โดยวิธีสะดวก จํานวน 78 ชุด ใหพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่
บริการและการขายเขต 16 ตอบแบบสอบถาม 
  3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองใหครบตามจํานวน 78 ชุด 
และทําการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล หากคําตอบที่ไดรับในแบบสอบถามไมครบถวน จะสง
แบบสอบถามชุดเดิมไปใหผูตอบคนเดิมอีกครั้งเพื่อเติมขอมูลใหครบถวน สมบูรณ 
  3.4 ดําเนินการลงรหัส โดยกําหนดหมายเลขสําหรับแบบสอบถามทุกราย กําหนดรหัสขอมูลคําตอบ และ
ลงรหัสในกระดาษคําตอบ เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลตอไป 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือไดแบบสอบถามที่สมบูรณแลว ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
  4.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 
  4.2 นํามาลงรหัสตามคูมือลงรหัสที่สรางขึ้น 
  4.3 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ ประมวลผลคาสถิติ
ตางๆ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม กําหนดระดับความมีนัยสําคัญระดับ 0.05 โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูล
ใชรูปแบบตาราง โดยใชสถิติอยางงายเปรียบเทียบเปนคารอยละ (Percentage of frequency) คํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายดานและโดยรวม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ประชากรที่ศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่
บริการและการขายเขต 16 จํานวน 78 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.9 มีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปน 
รอยละ 73.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 84.6 มีระดับเงินเดือน 15,001-30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 47.4 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานธนาคารกสิกรไทยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดีมี
คาเฉล่ีย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เม่ือพิจารณาในแตละดานแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานขอบเขตความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.74 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 รองลงมาคือแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานคาที่รับรูจากรางวัลภายนอกและรางวัลภายในมีคาเฉล่ีย 
3.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมที่รับรูไดจากการไดรับรางวัล 
มีคาเฉล่ีย 3.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 แตละดาน ประกอบดวย 1) ดานคาที่รับรูจากรางวัลภายในและรางวัล
ภายนอก 2) ดานขอบเขตความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ 3) ดานความยุติธรรมที่รับรูไดจากรางวัล มีรายละเอียด
ของแตละดาน ดังน้ี 
  ดานคาที่รับรูจากรางวัลภายในและรางวัลภายนอก พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่
บริการและการขายเขต 16 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานคาที่รับรูจากรางวัลภายในและรางวัลภายนอก อยูในระดับ
ดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีระดับความคิดเห็นอยูในในระดับดี ไดแก ทานพึงพอใจใน
มิตรภาพจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ทานไดรับผลตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทานไดรับมอบหมาย 
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ทานใชความพยายามปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด และทานไดรับการเล่ือนขั้น
หรือการขึ้นเงินเดือนตามที่คาดหวัง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67, 3.67, 3.71 และ 3.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65, 0.65, 0.73 และ 0.76 ตามลําดับ 
  ดานขอบเขตความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการ
และการขายเขต 16 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานขอบเขตความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่พนักงานธนาคารกสิกรไทย 
สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี ไดแก ทานปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ทานสามารถตัดสินใจไดตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ทานทราบ
ถึงความรับผิดชอบในหนาที่และตําแหนงงานที่ทําอยูอยางชัดเจน ทานมีความชํานาญในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได
อยางมืออาชีพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91, 3.51, 3.53 และ 3.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74, 0.69, 0.73 และ 
0.81 ตามลําดับ 
  ดานความยุติธรรมที่รับรูไดจากการไดรับรางวัล พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการ
และการขายเขต 16 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมที่รับรูไดจากการไดรับรางวัล อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่พนักงานธนาคารกสิกรไทย 
สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี ไดแก ทานไดรับรางวัลหรือ
ผลตอบแทนอยูเสมอ ทานไดรับความยุติธรรมในรางวัลหรือผลตอบแทนตามที่ปฏิบัติงาน เม่ือทานไดรับรางวัลมากขึ้นทํา
ใหทานมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.56, 3.55 และ 3.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86, 0.81 
และ 0.78 ตามลําดับ และขอที่พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับพอใช ไดแก ทานรูสึกมีความพึงพอใจตอรางวัล ผลตอบแทนที่ทานไดรับ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 
 3. ความผูกพันตอองคการ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขตฝ16/มี
ความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เม่ือพิจารณาในแตละ
ดานแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคการ ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง
เต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ
ความผูกพันตอองคการ ดานความตองการ ที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป มีคาเฉล่ีย 4.06 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และพบวาความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ
องคการนอยที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 แตละดาน ประกอบดวย 1) ดานความ
เชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ 2) ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และ 3) ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป มี
รายละเอียดของแตละดาน ดังน้ี 
  ดานความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
เขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ
องคการ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.497 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่พนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทาน
รูสึกภูมิใจที่ไดทํางานในธนาคาร ทานพรอมที่จะรักษาชื่อเสียงของธนาคารดวยความเต็มใจ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21
และ 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 0.60 และขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบาน
กรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ทานเห็นดวยกับนโยบายตางๆ ของศูนยฝกฯ บานกรุณา ทานพบวา
คานิยมของทานกับธนาคาร สอดคลองกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.71, 3.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72, 0.63 
ตามลําดับ 
  ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีความผูกพันตอองคการ ดานความเต็มใจที่
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จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.23 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและ
การขายเขต 16 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่ สุด ไดแก ทานพรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจในงานที่ได
รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ ทานเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ของธนาคาร ทานยินดีทํางานในวันหยุด เม่ือ
องคกรหรือหัวหนาขอความรวมมือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.29, 4.23 และ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62, 0.56 
และ 0.64 ตามลําดับ และขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ไดแก ทานพรอมที่จะสรางสรรคผลงานใหมๆ ใหกับธนาคาร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 
  ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
เขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีความผูกพันตอองคการ ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการ
ตอไป อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่พนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16/มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทาน
ภูมิใจที่จะแจงใหผูอ่ืนทราบวาทานเปนสวนหน่ึงของธนาคาร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.88 และขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก 
ธนาคารและตัวทานจะเติบโตไปพรอมกัน การตัดสินใจทํางานในธนาคารน้ี ถือเปนการตัดสินในที่มีคาอยางหน่ึงของชีวิต
ของทาน ทานไมประสงคที่จะลาออกเน่ืองจากทานรูสึกผูกพันกับธนาคาร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.86, 4.12 และ 4.20
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75, 0.64 และ 0.81 ตามลําดับ 
 4. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต/16/ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
  สมมติฐาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 แบงเปนสมมติฐานยอย 3 ประการ ดังน้ี 
  สมมติฐานขอที่ 1.1 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อม่ันและ
ยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการพบวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  สมมติฐานขอที่ 1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดานความเต็มใจที่
จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการพบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  สมมติฐานขอที่ 1.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดานความ
ตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป พบวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16/พบวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 2) เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 3)/เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 
16 โดยประชากรคือพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16/จํานวน 78 คน ผูวิจัยขอ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังน้ี 
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 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการ
และการขายเขต 16 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดีอาจเน่ืองมาจากพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีความพึงพอใจมิตรภาพจากเพื่อนรวมงาน การไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับปริมาณงานและพนักงานไดใชความพยายามในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
ไดรับการเล่ือนขั้นขึ้นเงินเดือนที่คาดหวังไว พนักงานในธนาคารมีความรับผิดชอบในหนาที่งานและตําแหนงที่ไดรับมี
โอกาสไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีโอกาสไดเรียนรูงานและเขารับการฝกอบรมเปนประจํา 
เพื่อใหเกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธอันดีตอกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จึงทําใหพนักงานมีความพึงพอใจตอ
รางวัลและผลตอบแทนที่ไดรับอยูเสมอรวมถึงพนักงานรับรูถงึความยุติธรรมจากการไดมาซ่ึงรางวัลน้ันๆ ดวยตนเองและ
พนักงานในธนาคารมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานอยางอิสระและเต็มที่ มีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคในการทํางานตอผูใตบังคับบัญชา ทําใหพนักงานในธนาคารรูสึกภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน
องคการซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภสิทธ์ิ ภาโบรมย (2547, หนา 1) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงแรมเจดับบลิวมาริออทกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ
ดีในดานนโยบายของบริษัทการบริหารงานความสัมพันธระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชาสถานภาพการทํางาน 
การไดรับการยอมรับนับถือลักษณะการปฏิบัติความรับผิดชอบและความกาวหนาในการทํางานมีแรงจูงใจระดับ 
ปานกลางและมีแรงจูงใจในระดับมากในระดับความสัมพันธระหวางพนักงานกับเพื่อนพนักงานและความสําเร็จใน 
การทํางานผลการทดสอบสมมติฐานขอมูลทั่วไปกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดแกอายุการศึกษาสถานภาพมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันสําหรับในสวนของเพศระดับรายไดและประสบการณในการปฏิบัติงานมีผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95.00  
 2. ความผูกพันตอองคการ จากผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและ
การขายเขต 16 มีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองมาจากพนักงานรูสึกภูมิใจดีใจที่ไดปฏิบัติงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 โดยพรอมที่จะรักษาชื่อเสียง พรอมที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายขององคการ มีความทุมเทแรงกายแรงใจและปฏิบัติงานที่ไดรับผิดชอบอยางเต็มที่ พรอมที่จะสรางสรรค 
ปรับปรุงงานใหมีคุณภาพใหดีกวาเดิม และพรอมที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ เม่ือองคการขอความรวมมือ และพรอมที่
จะแจงตอคนอ่ืนใหทราบวาเปนสวนหน่ึงขององคการ และไมประสงคจะลาออกเพราะมีความผูกพันตอองคการซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ แกวกาญจน  วิชัยรัตน (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการ ของบุคลากรสวนสัตวเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา บุคคลากรสวนสัตวเชียงใหมมีระดับความคิดเห็นตอความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรมล กุลพญา (2556, หนา 1) ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานในธุรกิจนํ้าอัดลม ผลการศึกษา
พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยรวมอยูในระดับสูงหรือมาก 
 3. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 จากผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอ
องคการโดยรวมของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิง
บวก ในระดับคอนขางสูง ทั้งน้ีเปนเพราะพนักงานมีความเสียสละยินดีที่จะมีสวนรวมในการทําประโยชนตอองคการ 
และพนักงานเต็มใจทุมเทแรงกายแรงใจและความพยายามอยางเตม็ที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาขององคการ 
เม่ือพนักงานทํางานดวยความสุขและเต็มใจที่จะทํางานยอมสงผลใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดีขึ้นและจะนําไปซ่ึง
ความพึงพอใจในการทํางานและเกิดความผูกพันตอองคการในที่สุดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา กรุงพลี (2552, 
หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักกษาปณ 
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักกษาปณ มีความสัมพันธกันทุก
ดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐศาสตร  ไชยแสง (2553, หนา 1) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาภัสสร รุงรัตน (2553, หนา 1) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของขาราชการตํารวจ กองกํากับ



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

37 

การปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 6 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมของขาราชการตํารวจ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 6 มี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาบทิพย  กรดศรีไหม 
(2556, หนา 1) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
บริการรับเหมาแรงงานแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทางานของ
พนักงานมีความสัมพันธในเชิงบวกโดยตอทุกๆ ดานของความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรัสยศ  
ปญญา (2556, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกและสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิรมล กุลพญา (2556, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานในธุรกิจนํ้าอัดลม ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดานทุกดานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขต
พื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาแตละดานแลวพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเก่ียวกับดานขอบเขตความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ มีคาเฉล่ียและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด รองลงมาคือคาที่รับรูไดจากรางวัลภายในและรางวัลภายนอก และความยุติธรรมที่รับรูได
จากการไดรับรางวัล ดังน้ันผูบริหารองคการหรือผูที่เก่ียวของในการปรับปรุงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ควรเนนใหความสําคัญในการปรับปรุงดานความ 
กาวหนาและความม่ันคงในงานเน่ืองจากปจจุบันพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 
16 อาจขาดโอกาสที่จะกาวหนาไปในตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการดีขึ้น 
  1.2 ระดับความผูกพันตอองคการจากผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่
บริการและการขายเขต 16 มีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานแลวพบวา 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 มีความผูกพันตอองคการ ดานความเต็มใจที่
จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ รองลงมาคือความผูกพันตอองคการ ดาน
ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป และพบวาความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อม่ันและ
ยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารองคการหรือผูที่เก่ียวของในการปรับปรุงความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ควรเนนใหความสําคัญ
ในการปรับปรุงดานความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการมากที่สุด โดยตองทําใหพนักงานมี
ความรูสึกวารูสึกภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 โดยใหบุคลากร
ในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานรูสึกภูมิใจดีใจที่ไดปฏิบัติงาน
ในธนาคาร และพรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจและรักษาชื่อเสียงของหนวยงานดวยความเต็มใจ โดยอาจสราง
บรรยากาศในการทํางานใหนาทํางาน มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรอยางตอเน่ือง ให
ความม่ันคงและใหความสนใจกับพนักงานทุกคน เพื่อใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค และมีความสุขในการทํางาน
และเกิดความผูกพันตอองคการ 
  1.3 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย สํานักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16 ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับคอนขางสูงโดย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมที่รับรูไดจากรางวัลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการมากที่สุด 
ดังน้ันผูบริหารองคการหรือผูที่เก่ียวของในการปรับปรุงความผูกพันตอองคการ ควรเนนความสําคัญถึงดานความ
ยุติธรรมที่ไดรับรูไดจากการไดรับรางวัล เชน ควรสรางจิตสํานึกในการในการปฏิบัติงานที่ดีโดยการตั้งกฎ ขอบังคับ ที่
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เขมงวดในเรื่องของการปฏิบัติงานในหนาที่งานตางๆ และเนนในสวนของดานที่ปฏิบัติงานแลวไดรับผลตอบแทนเปน
จํานวนมากๆ และยอมเปนความตองการของพนักงานผูปฏิบัติงานเอง เม่ือวางกฎ ระเบียบ ขอบังคับดีแลว ยอมสงผลตอ
วินัย จิตสํานึกที่ดี และแนนอน ยอมเกิดความยุติธรรมมากขึ้นในสวนของการรับรางวัล และจะสงผลดีในทางบวกตอ
องคการเองเชนกัน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรที่มีตําแหนงการทํางานที่แตกตางจากกลุมประชากรที่
ทําการศึกษา เชน ระดับผูบริหาร เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 
  2.2 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรจะทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่บริการและ
การขายเขตใกลเคียง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไรระหวางแตละเขต
พื้นที่บริการและการขาย 
  2.3 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะทําการศึกษาวาปจจัยใดบางที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
  2.4 เน่ืองจากครั้งน้ีทําการศึกษาเชิงปริมาณซ่ึงเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางทฤษฎีหากแตไม
สามารถลงรายละเอียดเชิงลึกไดการศึกษาครั้งตอไปควรใชการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบานกรุณาและ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบานกรุณา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนชายบานกรุณา จํานวน 79 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .95 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดย
ใชสถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา 
ในภาพรวม อยูในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบานกรุณา พบวา บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพ อายุการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือนและตําแหนงงาน
ตางกัน มีแรงจูงในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีเพศ และระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใน 
การปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) investigate motivation in work of personnel of 
Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys, and 2) compare motivation in work of 
personnel according to personal factors. The samples were 79 personnel in Ban Karuna Juvenile 
Vocational Training Center for Boys. The instrument used in the research was a questionnaire with. 
95 reliability. Statistics used in data analysis were frequency, means, standard deviation, t-test, and 
ANOVA. 
 The research revealed that: 1) the overall opinion on motivation in work of personnel of 
Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys was at a high level; and 2) the comparison 
of motivation in work of personnel of Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys 
showed that there were no differences in motivation in work among personnel groups with different 
age, status, duration of work, monthly income and position. There were statistically significant 
differences at .05 in motivation of the personnel with different gender and educational background.  
 

Keyword:  motivation in work 
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บทนํา 
 จากสภาพการณในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในมี 
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
รวมถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เปล่ียนแปลงไป จึงสงผลใหหนวยงานตางๆ ตองมีการปรับเปล่ียนนโยบาย 
รูปแบบการบริหาร โครงสรางหนวยงาน  เพื่อใหสอดคลองและทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลงการปรับเปล่ียน
ดังกลาวสงผลโดยตรงตอบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จําเปนตองปรบัตัวใหสามารถปฏิบัติงานภายใตนโยบายและการบริหารที่
เปล่ียนแปลงไป 
 แรงจูงใจในการทํางานเกิดจากปจจัยหลายประการทั้งปจจัยที่เปนแรงจูงใจภายนอก เชน คาจางสวัสดิการ 
ความม่ันคง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติขอบังคับตางๆ และปจจัยที่เปนแรงจูงใจภายใน เชน การมีงานที่ทาทายตรงตาม
ความถนัด ความกาวหนาในหนาที่การงานที่ปฏิบัติ การไดรับความยอมรับนับถือจากผูอ่ืนและการไดรับโอกาสให
แสดงออกซ่ึงความคิดที่สรางสรรคตอสาธารณชนหรือตอผูอ่ืนหากผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองพึงพอใจในการรวม
กิจกรรมหรือรวมงานแลว ผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังน้ันแรงจูงใจจึงเปรียบเสมือนพลังภายในที่
ผลักดันการใชพลังความสามารถที่มีอยูใหปรากฏออกมาในรูปผลสําเร็จของงานและแรงจูงใจที่ผูปฏิบัติงานจะมีหรือ
เกิดขึ้นเพียงใด ยอมจะขึ้นอยูกับการเห็นผลแหงการกระทําของเขาวา จะทําใหเกิดประโยชนแกงานที่ไดกระทําไปแลว
เพียงใด แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจึงเปนไปไดทั้งการกระทําของผูบังคับบัญชาและทั้งระบบงานที่มีอยูจึงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได
ของผูบังคับบัญชาทุกระดับตําแหนงที่จะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะตองสรางแรงจูงใจเพราะแรงจูงใจที่บุคลากรไดรับจะ
ชวยกระตุนเสริมแรงและสรางกําลังใจแกบุคลากร เพื่อกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
 บุคลกรที่ไดรับการจูงใจจะสามารถคนควาหาวิธีการที่จะเพิ่มทักษะ และความพยายามที่จะบริหารงานโดยใช
ทักษะน้ันใหเกิดประโยชนมากที่สุด และที่สําคัญแรงจูงใจยังใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในชีวิตมนุษยดวย เพราะส่ิงที่
แตกตางกันระหวางผูที่ประสบความสําเร็จกับผูที่ลมเหลว คือ แรงจูงใจสวนตัวที่ผูประสบความสําเร็จมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานน้ันเกิดจากปจจัยหลายประการทั้งปจจัยค้ําจุน เชน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในหนวยงาน ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน รายได และปจจัยจูงใจ เชน ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การไดรับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 
 แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยอันเกิดจากความตองการ (Need) พลังกดดัน 
(Drive) หรือความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคซ่ึงอาจจะเกิดจาก
ธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการทํางานของบุคลากรเปนอยางมากใน 
การปฏิบัติงาน ปจจุบันจะเห็นไดวาผูปฏิบัติงานแตละคนจะมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันออกไปบางคน
ปฏิบัติงานอยางมีพลัง มีชีวิตชีวา มีความตั้งใจ มีความขยันขันแข็ง และมีความกระตือรือรนในขณะเดียวกันผูปฏิบัติงาน
บางคนไมอยากทํางานหรือกิจกรรมใดๆ โดยปลอยใหเวลาผานไปวันๆ 
 ในพฤติกรรมดังกลาวลวนเปนผลมาจากแรงจูงใจของบุคลากรภายในองคการ บุคลากรแตละคนจะมีแรงจูงใจ
ในการทํางานที่แตกตางกัน บุคลากรบางคนทํางานเพื่อหวังที่จะไดรับคาจางเปนเงินเดือนเปนคาตอบแทน แตบางคน
อาจมีความตองการทางจิตใจในอันที่จะเขาไปทํางานอยูรวมกันกับองคกร หรืออาจตองการตําแหนงที่สูงขึ้น ซ่ึงแรงจูงใจ
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาจะตองตระหนักและมีความเขาใจถึงความสําคัญของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานใหมากและมีความเขาใจถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมาก และปรับปรุงอยูเสมอ 
เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเชื่อม่ัน ใชความสามารถของตนที่มีอยูมาปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ ทั้งน้ีบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายใตภาวะที่มีการโนมนาวจิตใจ การจูงใจที่ดีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพมากกวาบุคลากรที่ 
ถูกปลอยใหปฏิบัติงานโดยขาดการจูงใจอันจะกลายเปนขอจํากัดที่อาจจะนําไปสูการหมดกําลังใจในการทํางาน  
 ในทางกลับกันหากบุคลากรในองคการไดรับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะชวยใหบุคลากรมีความกระตือรือรน เกิด
ความรวมมือรวมใจในการทํางานและทํางานใหสามารถบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย ปจจัยที่เปนแรงจูงใจภายนอก 
เชน คาจางสวัสดิการ ความม่ันคง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติขอบังคับตางๆ และปจจัยที่เปนแรงจูงใจภายใน เชน การมี
งานที่ทาทายตรงตามความถนัด ความกาวหนาในหนาที่การงานที่ปฏิบัติการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน และการ
ไดรับโอกาสใหแสดงออกซ่ึงความคิดที่สรางสรรคตอสาธารณชนหรอืตอผูอ่ืน  
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 แรงจูงใจเปนเรื่องสวนตัวของแตละบุคคล เปนความปรารถนา เปนพลังผลักดันภายในใจของแตละบุคคลที่จะ
เรงเราใหบุคคลมีพฤติกรรมบางอยาง โดยพฤติกรรมบางอยางอาจเปนการปรับปรุงสรางสรรค ซ่ึงผูบริหารจะตองทํา
หนาที่จูงใจผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่กระตือรือรนมากขึ้นการจูงใจใหคนตั้งใจปฏิบัติงานน้ัน ผูบริหาร
ตองพยายามหาหนทางปรับปรุงสมรรถภาพและความพึงพอใจของคน โดยวิธีการสรางคุณคาในงานใหเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความสําเร็จ และโอกาสที่จะกาวหนาในงาน นอกจากน้ีการสรางแรงจูงใจเปนเรื่องที่ผูนําทุกหนวยงานใหความ
สนใจเพราะหากผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจในการรวมกิจกรรมหรือรวมงานแลว ผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 แรงจูงใจที่เกิดขึ้นน้ันเปนไปไดทั้งการกระทําของผูบังคับบัญชาและระบบงานที่มีอยูจึงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได
ของผูบังคับบัญชาทุกระดับตําแหนงจะตองพยายามทุกวิถีทางในการสรางแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจจะไดรับชวยกระตุน
เสริมแรงและสรางกําลังใจแกบุคลากร เพื่อกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายบุคลากรที่ไดรับการจูงใจจะสามารถคนควา
หาวิธีการที่จะเพิ่มทักษะ และความพยายามที่จะบริหารงานโดยใชทักษะน้ันใหเกิดประโยชนมากที่สุด และที่สําคัญ
แรงจูงใจยังใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในชีวิตมนุษยดวย เพราะส่ิงที่แตกตางกันระหวางผูที่ประสบความสําเร็จกับผูที่
ลมเหลว คือ แรงจูงใจสวนตัวที่ผูประสบความสําเร็จมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ันเกิดจากปจจัยหลายประการ ทั้ง
ปจจัยค้ําจุน เชน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
รายได และปจจัยจูงใจ เชน ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบานกรุณา เพราะเห็นประโยชนโดยตรงตอการนําไปกําหนดเปนนโยบายและมาตรฐานทางดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน โดยจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดีตอหนวยงาน อีกทั้งยังชวย
รักษาผูที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานไวใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิผล
ตอองคกรอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานกรุณา จํานวน 99 คน โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 79 คนโดยใชการคํานวณจากสูตรทาโรยามาเน (Taro Yamane, 
1973, p.125) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อายุการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การไดรับ 
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ คาตอบแทนและ
สวัสดิการ ความสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน สภาพการปฏิบัติงาน การบังคับบัญชา 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร บทความ ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของรวมถึงการออกแบบสอบถามใหกับบุคลากรในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
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บานกรุณาไดตอบ โดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง จํานวน 79 ฉบับ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนและมีความสมบูรณของแบบสอบถามครบ จํานวน 79 ฉบับ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทั้งหมด และไดนํา
แบบสอบถามมาลงรหัส จากน้ันทําการบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปพรอม
กับจัดทําตารางการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
โดยแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานโดย 
   4.2.1 คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะหเพื่อใหทราบระดับแรงจูงใจ 
ในการทํางาน 
   4.2.2 หาอันตรภาคชั้นเพื่อจําแนกระดับแรงจูงใจในการทํางานโดยกําหนดมาตรประเมินคา (Rating 
scales) เปน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซ่ึงผูวิจัยแบงชวงระดับคะแนน โดยใช
คาเฉล่ียจากขอมูลเปนเกณฑในการพิจารณา โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น (พิชญสินี ชมพูคํา, 2553, หนา 1) 
   4.2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบานกรุณา โดยจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศอายุ สถานภาพอายุการปฏิบัติงานระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน โดยใชคาทางสถิติทดสอบคา t (t-test) สําหรับทดสอบตัวแปรอิสระ 2 กลุม 
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร 
  ประชากรที่ศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา 
จํานวน 79 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 75.95 มีอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 34.18 มีสถานภาพ
สมรส คิดเปนรอยละ 59.49 มีอายุการปฏิบัติงาน 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 63.29 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 64.56 มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.84 มีตําแหนงพนักงานอัตราจาง 
(บุคลากรที่เปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราวและจางเหมาบริการ) รอยละ 55.70 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ีย 3.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 เม่ือพิจารณาในแตละดานแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามให 
ความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีคาเฉล่ีย 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
รองลงมาคือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉล่ีย 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความรบัผิดชอบ มีคาเฉล่ีย 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน 
การไดรับการยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ีย 3.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่มีคาเฉล่ีย 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานสภาพการปฏิบัติงานมี
คาเฉล่ีย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการบังคับบัญชามีคาเฉล่ีย 3.58 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานคาตอบแทนและสวัสดิการนอยที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.34 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบานกรุณาแตละดาน ประกอบดวย 1) ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3) 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ดานความรับผิดชอบ 5) ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 6) ดานคาตอบแทนและ
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สวัสดิการ 7) ดานความสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน 8) ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 9) ดานสภาพการปฏิบัติงาน 
10) ดานการบังคับบัญชา มีรายละเอียดของแตละดาน ดังน้ี 
  ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก 
ทานมีความทุมเท กระตือรือรนในการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
สําเร็จทันเวลาทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จทันเวลา ทานสามารถแกไขปญหาและวางแผนปองกัน
ปญหาในการปฏิบัติงานของทาน ผูบังคับบัญชาแสดงออกถึงความพึงพอใจในผลงานของทานโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.65, 
4.49, 4.29 และ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52, 0.65, 0.71 และ 0.90 ตามลําดับ 
  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ไดแกทานไดรับมอบหมายงาน ที่มีความทาทายและมีความสําคัญจากผูบังคับบัญชา ทานไดการยอมรับนับถือจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเสมอ ทานไดรับคํายกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา เม่ืองานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จอยู
เสมอ ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานรับฟงความคิดเห็นของทานในการรวมประชุม หรือในการปรึกษางาน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.01, 3.84, 3.74 และ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56, 0.80, 0.92 และ 0.70 ตามลําดับ 
  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกงานที่ทานปฏิบัติ มีความสําคัญตอหนวยงานและตอสังคมสวนรวมลักษณะงานที่ทานปฏิบัติมีขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน งานที่ทานทําอยูสงเสริมใหทานไดใชความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน งานที่ทานปฏิบัติ
อยูมีลักษณะทาทายความรูความความสามารถโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.65, 4.44, 3.94 และ 3.89 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57, 0.72, 0.78 และ 0.70 ตามลําดับ 
  ดานความรับผิดชอบ  
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกงานที่ทานปฏิบัติ มีลักษณะตองทําแตตนจนสําเร็จ ทานมีโอกาสไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ตองใชความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้นทานสามารถตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบไดอยางอิสระ ทานมีโอกาสไดรับอํานาจในการบริหารงาน
อยางเตม็ที่โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46, 3.93, 3.78 และ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71, 0.89, 0.88 และ 0.91 
ตามลําดับ 
  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่   
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกความกาวหนาและความม่ันคงในการปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทานมีโอกาสไดไปฝกอบรม 
สัมมนาเพิ่มเติมความรูและทักษะในการทํางานทั้งในและนอกสถานที่ หนวยงานมีการสงเสริม และสนับสนุนใหมี
ความกาวหนาในตําแหนงที่ที่สูงขึ้น ทานมีโอกาสที่จะเล่ือนตําแหนงไดตามความสามารถของทานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.16, 3.88, 3.72 และ 3.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86, 1.06, 0.86 และ 0.74 ตามลําดับ 
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  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ   
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแกสวัสดิการที่ทานไดรับ มีความเหมาะสมยุติธรรม เงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบในปจจุบัน สวัสดิการที่ทานไดรับ มีความเหมาะสมยุติธรรม เงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับคาครองชีพใน
ปจจุบันโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41, 3.37, 3.36, และ 3.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81, 0.73, 0.62 และ 0.81 
ตามลําดับ 
  ดานความสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน   
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกหนวยงานของทานมีการปฏิบัติงานกันเปนทีมมีความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือทานไดรับความเดือดรอน 
เพื่อนรวมงานมีการใหความชวยเหลือ ผูบังคับบัญชาและเพื่อนผูรวมงาน มีความปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน สถานที่ทํางานมี
บรรยากาศที่เปนมิตร ปราศจากการแบงแยก หรือหมูเหลาโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24, 4.12, 3.74 และ 3.55 และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43, 0.33, 0.62 และ 0.72 ตามลําดับ 
  ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกงานที่ทานทําอยูมีความม่ันคงในชีวิตและครอบครัว ทานมีความม่ันคงในตําแหนงหนาที่การงาน การเปนบุคลากร
ในหนวยงาน ทําใหชีวิตของทานมีความสุขและม่ันคงในอาชีพ งานที่ทานทําอยูมีโอกสารเจริญกาวหนาในตําแหนงที่
สูงขึ้นไดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24, 4.08, 3.88 และ 3.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80, 0.83, 0.80 และ 0.73 
ตามลําดับ 
  ดานสภาพการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกตําแหนงหนาที่การงานที่ทําอยูขณะน้ีไดรับการยอมรับจากสังคม สถานที่ตั้งของหนวยงาน สามารถเดินทางไป-
กลับไดอยางสะดวก สภาพแวดลอมในหนวยงานของทาน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทานมีความสุขในทุกวัน 
ที่ไดมาปฏิบัติงานกับหนวยงานโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24, 3.75, 3.73 และ 3.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71, 
1.10, 0.83 และ 0.83 ตามลําดับ 
  ดานการบังคับบัญชา 
  บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ไดแกการส่ังการ การมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาตรงตามลักษณะงานของผูปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา
แนะนํา และแนวทางการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชามี
ความยุติธรรมในบริหารงาน และการประเมินโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.15, 3.55, 3.32 และ 3.32 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76, 0.71, 0.59 และ 0.59 ตามลําดับ 
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 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนชายบานกรุณา 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยตางๆ เพื่อทํานายผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พบวา 
  สมมติฐานบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน แบงเปนสมมติฐานยอย 7 ประการ ดังน้ี 
  สมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีเพศตางกัน มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน พบวาไมเปนตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานขอที่ 2 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีอายุตางกัน มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน พบวาเปนตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานขอที่ 3 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน พบวาเปนตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานขอที่ 4 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีอายุการปฏิบัติงานตางกัน 
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน พบวาเปนตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานขอที่ 5 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน พบวาไมเปนตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานขอที่ 6 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน พบวาเปนตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานขอที่ 7 บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่มีตําแหนงงานตางกัน มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน พบวาเปนตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา 2) 
เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลโดยประชากร คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา จํานวน 
79 คน ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังน้ี 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบาน
กรุณามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบาน
กรุณามีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติและเสร็จตามเวลาที่กําหนด สามารถคิดแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี และลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีความสําคัญตอหนวยงานและตอสังคม บุคลากรมีขั้นตอนการและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายคิดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทีและปฏิบัติงาน
สําเร็จไดอยางดีบุคลากรมีความสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานมีความเอ้ือเฟอชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคีมี 
การปฏิบัติงานกันเปนทีม แมแตผูบังคับบัญชาก็มีความปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความม่ันคงในตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติอยู 
และมีความยั่งยืนของอาชีพที่ปฏิบัติ อีกทั้งมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนในอนาคตและการไดรับ
การยอมรับนับถือเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกและภายใน ผูบังคับบัญชามีการยกยองชมเชยตอภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ความกาวหนาที่ในตําแหนงหนาที่ซ่ึงหนวยงานมีการจัดสัมมนาการฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะในงานที่ปฏิบัติอยูสมํ่าเสมอและยังสงเสริมสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น มีสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย สถานที่ทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพตอบุคลากร การบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนํา ปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานแกบุคลากรสวนคาตอบแทน
และสวัสดิการของหนวยงานบุคลากรสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป จึงมีความประสงคเรื่องของคาตอบแทนและ
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สวัสดิการตางๆ แกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการไมเพียงพอตอ
สภาพการณในปจจุบันที่มีคาครองชีพที่สูงขึ้นเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้น กอใหเกิดรายจายที่ เพิ่มมากขึ้น ซ่ึง
ภายในหนวยงานมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อใหบุคลากรไดมีการกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและระยะการผอน
ชําระที่นานขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จงดี ลัทธลาภกุล (2551, หนา 16) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลทาแซะ จังหวัดชุมพร” ผลการศึกษาพบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลทาแซะ 
จังหวัดชุมพร มีแรงจูงใจในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา จากผลการศึกษาพบวา 
บุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณาที่ มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ อายุ 
การปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ จงดี ลัทธลาภกุล (2551, หนา 16) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลทาแซะ จังหวัดชุมพร” ผลการศึกษาพบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลทาแซะ จังหวัดชุมพร มี
แรงจูงใจในระดับมากโดยแรงจูงใจจากปจจัยภายในสูงกวาแรงจูงใจจากปจจัยภายนอกปจจัยจูงใจจากภายในในการ
ปฏิบัติงานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแกดาน
ความกาวหนาในการทํางาน สวนปจจัยจูงใจภายนอกที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานรายไดสวัสดิการและผลประโยชนตอบ
แทน ปญหาที่พบไดแก ปญหาเก่ียวกับสัมพันธภาพในการทํางานการส่ือสารและการประสานงาน และสอดคลอง กับ 
ศิวิไล กุลทรัพยศุทรา (2552, หนา 13) การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลผลการวิจัยพบวา 
พนักงานบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัดมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากมีจํานวน 2 ดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 
คือ ดานความสําเร็จของงานดานลักษณะของงาน อยูในระดับปานกลางมีจํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย คือดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคง
ในงาน สวนดานผลตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับนอยพนักงาบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) 
จํากัด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม
แตกตางกัน และพนักงานที่มีรายไดตางกันแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบานกรุณามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาแตละดานแลว พบวา ดานความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ แรงจูงใจการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ  
ดานความสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน ดานความม่ันคงการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานสภาพการปฏิบัติงาน ดานการบังคับบัญชา และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
นอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารหนวยงานหรือผูที่เก่ียวของในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ควรมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแกบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงในปจจุบัน 
มีคาครองชีพที่สุดขึ้นเพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 
  1.2 จากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยกระตุนใหบุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานไปในทางที่หนวยงานตองการ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังน้ี 
   1) ความสําเร็จในการปฏิบัติงานหนวยงานควรใหความสําคัญตอการวางแผนงานกอนเริ่มปฏิบัติงาน 
เชน วางแผนกําลังคน อุปกรณการทํางาน การจัดเตรียมยานพาหนะ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงาน 
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เปนตน มีการติดตามผลการดําเนินงานและมีการใหคําปรึกษาหารือกันในกลุมงาน อาจเปนรูปแบบของการประชุม
เฉพาะกลุมงานเพื่อรับทราบขอมูลปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมีการหาทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดใหทันตอ
เหตุการณ บุคลากรในหนวยงานควรรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศนที่เปดกวางยอมรับความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาหากขอเสนอแนะมีประโยชนตอหนวยงาน และเม่ือปญหาน้ันสามารถแกไขไดดวย
ขอเสนอแนะของตนเองก็จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ 
   2) การไดรับการยอมรับนับถือ หนวยงานควรมีแนวทางและนโยบายการวางแผนที่ชัดเจน แก
ผูใตบังคับบัญชาผูบังคับบัญชาควรมีการกลาวคํายกยอง ชมเชย รางวัล หรือใบประกาศใหกับบุคลากรที่มีผล 
การปฏิบัติงานที่ดีและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นใน 
การปฏิบัติงาน เพื่อนําไปปรับปรุงแลวนําไปสูการพัฒนาใหดีขึ้นและเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในหนวยงาน  
   3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน หนวยงานตองสรางใหบุคลากรมีความรูสึกที่ดี อยากมาทํางานทุกวัน 
โดยหนวยงานตองพยายามชี้ใหเห็นวาบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานและมีความทุมเทกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
จะไดรับผลตอบแทนอยางไร ผูบังคับบัญชาอาจกําหนดนโยบายความสําคัญกับทุกตําแหนงงาน เชน บุคลากรใด ไมเคย
สาย ไมเคยลา และสามารถปฏิบัติงานไดอยางยอดเยี่ยมที่สุดจะไดเปนบุคลากรดีเดนประจําป เปนตน 
   4) ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาควรใหอิสระในการปฏิบัติงานที่ ไดรับมอบหมาย โดยยึดผล 
การดําเนินงานที่ไดเปนหลัก ใหบุคลากรไดมีโอกาสคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานรวมกัน 
การประสานงานกับกลุมงานตางๆ จากน้ันผูบังคับบัญชาจึงทําการประเมินผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดตรง
ตามที่ส่ังการและทันตามกําหนดเวลาหรือไม อยางไรถาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามที่ผูบังคับบัญชา ยอม
แสดงวาบุคลากรสามารถดําเนินงานไดเปนอยางดีและมีความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัต ิ
   5) ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ หนวยงานควรมีการจัดสัมมนาหรือการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
เพื่อใหความรูความสามารถ และเปนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เม่ือบุคลากรไดรับความรู
ความสามารถ ทันตอโลกที่มีการเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน สงผลใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน โดยใหบุคลากรทําผลงานเพื่อนําไปปรับตําแหนงงานที่
สูงขึ้น 
   6) คาตอบแทนและสวัสดิการ ผูบังคับบัญชาอาจมีการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานนอกเหนือจากที่มี
อยูแลว เชน การใหกูยืมเงินไดคนละไมเกิน 30,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกสามารถผอนชําระได หรือจัดสวัสดิการ
รถรับสงบุคลากร เพื่อสามารถเดินทางตอไปไดและการจัดสวัสดิการบานพักหรือที่อยูอาศัยแกผูใตบังคับบัญชาที่มีที่พัก
อยูตางจังหวัดและไมสะดวกจะเดินทางไป-กลับจากบานพักมาปฏิบัติงานที่หนวยงานได เปนตน 
   7) ความสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาควรสรางความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาใหมาก
ขึ้น ควรการจัดกิจกรรมโครงการภายในหนวยงาน เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในแตละกลุมงาน เชน 
วันปใหม วันพอ วันแม เปนตน  เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดมีโอกาสรูจักกันมากกวาการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยให
บุคลากรมีความสัมพันธภาพอันดีตอกัน และยังสงผลใหการดําเนินงานในดานตางๆ เปนไปไดดวยด ี
   8) ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน  หนวยงานภาครัฐยอมมีความม่ันคงอยูแลว ผูบังคับบัญชาควรสราง
ความเชื่อม่ันที่ มีตอความม่ันคงในตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติอยู ความยั่งยืนของอาชีพที่ปฏิบัติ และการมีโอกาสที่
ผูปฏิบัติงานจะมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนในอนาคต 
   9) สภาพการปฏิบัติงาน หนวยงานควรมีสภาพแวดลอมที่ดี และควรบริหารจัดการเก่ียวกับการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณใดก็ตาม  เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกปลอดภัย และควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับความ
ปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 
   10) การบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรมีการปฏิบัติที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาไมควรโอนเอนไปทางใด
ทางหน่ึง ควรใหความยุติธรรมแกบุคลากรอยางเทาเทียบกัน ไมควรฟงความขางเดียว และมีความเขาใจรับรูถึงปญหาที่
เกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาควรมีคําแนะนํา คําปรึกษา การใหแนวทางการแกไขถึงปญหา และวิธีการปฏิบัติที่ดีแ ก
ผูใตบังคับบัญชา   
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  ทุกปจจัยมีผลตอระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฉะน้ันหนวยงานควรมี 
การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีความโปรงใส ชัดเจน รวมถึง
การอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง ทุกกลุมงาน
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายภารกิจ อันเปนผลที่ดีตอหนวยงานทั้งส้ินโดยยึดหลักความ
เปนธรรมใหมากที่สุดอีกทั้งยังตองมองในเรื่องของสวัสดิการอ่ืนๆ ที่ทางหนวยงานใหกับบุคลากร นอกเหนือจาก
คาตอบแทนประจําควรมีการสํารวจตรวจอยูเสมอวา สวัสดิการใดเหมาะสมและเปนที่ตองการของบุคลากรก็สามารถ
พัฒนาสงเสริมตอไป เพื่อใหบุคลากรไดใชประโยชนจากสวัสดิการที่หนวยงานจัดหาใหไดอยางเต็มที ่
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  ควรศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ 
เพื่อเปนการศึกษาและเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากรในหนวยงาน ไดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสามารถนําไปพัฒนาใหหนวยงานตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด 
และ 2) เปรียบเทียบความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด โดยจําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด เฉพาะที่เปนพนักงาน 
รายเดือน จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานมีความสุขในการทํางาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการติดตอสัมพันธ ดานความรัก
ในงาน และดานความกระตือรือรนในการทํางาน และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จใน
งาน ดานการเปนที่ยอมรับ ดานความรื่นรมยในงาน และดานความพึงพอใจในงาน และ 2) ผลการเปรียบเทียบความสุข
ในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงใน
การทํางาน สังกัด  รายไดตอเดือน และระยะเวลาการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเปนที่ยอมรับ ดาน
ความรื่นรมยในงาน และดานความกระตือรือรนในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดาน
ความพึงพอใจในงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ  ความสุขในการทํางาน  พนักงาน  บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) explore the employees’ happiness in working at 
Apex Plastech Company Limited, and 2) compare the employees’ happiness in working at Apex 
Plastech Company Limited classified by personal factors. The samples were 150 monthly employees 
of Apex Plastech Company Limited. The instrument used was a questionnaire. Data were analyzed 
by frequency, percentage, means, standard deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results of this research revealed that: 1) the overall opinion of employees’ happiness in 
working at Apex Plastech Company Limited was at a high level. Considering each aspect, it was 
found that there were 3 aspects with high levels namely connection, work passion, and work 
enthusiasm. Moreover, there were 4 aspects with moderate levels; job achievement, acceptance, job 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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enjoyment, and job satisfaction; and 2) the comparison of employees’ happiness in working at Apex 
Plastech Company Limited classified by age, status, education, position, department, monthly 
income and length of work showed that there were no differences. However, there was a statistically 
significant difference at .01 among groups with different gender. Considering each aspect, it was 
found that there were statistically significant differences at .01 in employees’ opinions on 
acceptance, job enjoyment and job enthusiasm. In addition, the employees’ opinions on 
connection, work passion, job achievement and job satisfaction, there were statistically significant 
differences at .05. 
 
Keywords:  happiness in working, employees, Apex Plastech Company Limited 
 
บทนํา 
 บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด เปนองคกรหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลง
อยางฉับพลันในปจจุบัน ทั้งปญหาเศรษฐกิจการเมืองและความกาวกระโดดทางเทคโนโลยี ทําใหบริษัทตองดิ้นรน
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทุกองคประกอบของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องคนเปนปญหาสําคัญ ผูบริหารรุนใหมมี
ความเห็นขัดแยงกับผูบริหารรุนเกา พนักงานเกิดความระสํ่าระสายและความไมแนนอนเก่ียวกับการทํางาน ความสุขใน
การทํางานถูกละเลย พนักงานมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆ ตองการแสวงหาส่ิงที่ทําใหตัวเองรูสึกผอนคลายจาก
ความกดดัน เกิดความรูสึกภายในจิตใจที่เรียกวาความสุขใจ ไมวาจะเปนความสุขในชีวิตสวนตัว ความสุขในชีวิต 
การทํางาน หรือแมกระทั่งในชีวิตของสังคมทั่วไปก็ตาม ทําใหเกิดปญหาพนักงานลาออก (จากสถิติการลาออกของ
พนักงานโดยฝายบุคคลจากเดิมลาออก 2.5% เปน 3.2%) พนักงานในแตละฝายมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันไมชวยเหลือ
การทํางาน ตางฝายตางทํางานทําใหเกิดปญหาในการทํางาน เกิดการผิดพลาดในการสงสินคา ทําใหลูกคาประเมินความ
พึงพอใจลดลงจากเดิม 90% เหลือ 80% (จากการสํารวจความพึงพอใจของฝายการตลาด) 
 จากแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนิน
โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะเอกชน หรือที่เรียกกันทั่วไปวา Happy workplace ซ่ึงประกอบดวยความสุข 8 
ประการคือ สุขภาพดี (Happy body) นํ้าใจงาม (Happy heart) ผอนคลาย (Happy relax) ใฝรู (Happy brain) มี
คุณธรรม (Happy soul) ปลอดหน้ี (Happy money) ครอบครัวดี (Happy family) สังคมดี (Happy society) ดวย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) มีความเห็นวาการสรางคนในองคกรใหมีความพรอมดวย 
การเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน และเม่ือคนทํางานมีความพรอมยอม
สงผลตอความสําเร็จขององคกร ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น พนักงานเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
และสนใจงานมากขึ้น มีความรูสึกรักองคกร มีความสุขในการทํางาน นอกจากน้ันยังสามารถลดความเครียด ลดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน ลดความเจ็บปวยจากการทํางาน ทําใหลดอัตราการขาดงานและการลาออก รวมทั้งเปนการสราง
ภาพลักษณที่ดีขององคกร สรางความสุขของคนในองคกร มีความรักและความผูกพันกันมากขึ้น และการเปล่ียนที่ทํางาน
ใหเปนบานหลังที่สองซ่ึงจะนําไปสูการเปนองคกรแหงความสุขอยางแทจริง 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสุขในการทํางานใหกับพนักงาน ประกอบ
กับตัวผูวิจัยเองเปนผูบริหารงานฝายบุคคลของบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด มีหนาที่ที่จะตองดูแลรักษาและพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับขององคกร จึงตองการศึกษาวิจัยในหัวขอ “ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ 
พลาสเทค จํากัด” อันจะสงผลถึงความสุขใหกับพนักงานและทําใหองคกรพัฒนากาวหนามีความสุขวัฒนาถาวรสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด โดยจําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ พนักงานรายเดือน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด จํานวน 250 คน 
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด เลือกเปนกลุม
ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยแบบสอบถามมีอยูดวยกัน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงในการทํางาน สวนที่ทํางาน รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ซ่ึงคําถามเปนแบบ
เลือกตอบหลายตัวเลือก แตใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงตัวเลือกเดียว 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค 
จํากัด แบงเปน 7 ขอ คือ การติดตอสัมพันธ ความรักในงาน ความสําเร็จในงาน การเปนที่ยอมรับ ความรื่นรมยในงาน 
ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือรนในการทํางาน 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานแบบปลายเปด คําถาม คือ ทานมีความคิด
เห็นอยางไรตอความสุขในการทํางานในบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีสะดวก ดวยการขอความรวมมือจากพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู
ใน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด โดยการนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 150 คน และ
ขอรับคืนแบบสอบถามดวยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในชวงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 ไดรับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 150 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลสวนบุคคล เก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงในการทํางาน สวนที่ทํางาน รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการทํางานในบริษัท เอเพ็กซ พลาส
เทค จํากัดโดยใชความถี่ และคารอยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะหความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัดโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยวิเคราะหจากแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของลิเคิรท 

  4.3 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค 
จํากัด จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล โดยใช t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท 
เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานของ
พนักงานบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 70.00 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด 
และอีกรอยละ 30.00 เปนเพศชาย สวนใหญมีอายุมากกวา 20-30 ป คิดเปนรอยละ 35.33 มีสถานภาพ โสด คิดเปน
รอยละ 50.67 มีระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. คิดเปนรอยละ 38.00 มีตําแหนงในการทํางาน เปนพนักงาน คิดเปน 
รอยละ 70.67 อยูสังกัดสวนการผลิต คิดเปนรอยละ 70.00 มีรายไดตอเดือน 10,001–20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
59.33 และมีระยะเวลาในการทํางาน 5 ป หรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 52.00 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 2. การวิเคราะหความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด พบวา พนักงานมีความ
คิดเห็นตอความสุขในการทํางานของบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.51) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน และดาน
ความกระตือรือรนในการทํางาน และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในงาน ดานการเปนที่
ยอมรับ ดานความรื่นรมยในงาน และดานความพึงพอใจในงาน สามารถอธิบายไดดังน้ี 
  ดานการติดตอสัมพันธ พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากจํานวน 5 ขอ ไดแก เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางาน ใหความ
ชวยเหลือตอกัน พูดคุยกันอยางเปนมิตร รับฟงและใหคําปรึกษา และมีสัมพันธภาพดี และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 
1 ขอ ไดแก สามารถเปดเผยความรูสึกนึกคิดระหวางเพื่อนรวมงาน 
  ดานความรักในงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ทานมีความรักและผูกพันกับงานที่ทํา รับรูและเห็นคุณคาในงานที่ทํา มี
ความมุงม่ันตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จ มีความเพลิดเพลินเม่ือไดทํางาน และภูมิใจงานที่ทําปจจุบัน 
  ดานความสําเร็จในงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ ไดแก ทํางานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และอยูในระดับ 
ปานกลาง จํานวน 4 ขอ ไดแก ทํางานที่ทาทายไดสําเร็จ ไดผลลัพธจากการทํางานดีตามตองการ รูสึกชีวิตมีคุณคาจาก
งานที่ทํา และมีความกาวหนาในการทํางาน 
  ดานการเปนที่ยอมรับ พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ไดแก ไดรับความเชื่อถือจากเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมงาน
ยอมรับในความรู ความสามารถ หัวหนางานใหการยอมรับ และไววางใจในการทํางาน ไดรับการยกยองชมเชยในผลงาน
ที่ออกมาดี และการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน และการแลกเปล่ียนแสดง
ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
  ดานความรื่นรมยในงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ไดแก รูสึกสนุกกับการทํางาน รูสึกไมวิตกกังวลใดๆ ใน 
การทํางาน รูสึกสบายใจในการทํางาน และรูสึกไดรับการสนับสนุนในการทํางาน 
  ดานความพึงพอใจในงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ ไดแก รูสึกยินดี และเต็มใจทํางาน และอยูในระดับ 
ปานกลาง จํานวน 3 ขอ ไดแก รูสึกชอบ ถูกใจในงานที่ทํา รูสึกวางานที่ทํานาสนใจ และรูสึกเพลิดเพลินในการทํางาน 
  ดานความกระตือรือรนในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ ไดแก รูสึกวาอยากทํางาน และรูสึกมีความตื่นตัว 
ทํางานไดอยางคลองแคลว และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ไดแก รูสึกมีชีวิตชีวาในการทํางาน 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด จําแนก
ตามลักษณะสวนบุคคล พบวา 
  พนักงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเปนที่ยอมรับ ดานความรื่นรมยในงาน และดานความ
กระตือรือรนในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และดานการติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานความพึงพอใจในงาน พนักงานมี
ความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  พนักงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการติดตอสัมพันธ พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางาน
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  พนักงานที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวม และพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวม และพิจารณาเปน
รายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  พนักงานที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวม และ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  พนักงานที่มีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในงาน และดานการเปนทีย่อมรับ พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางาน
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวม และพิจารณาเปน
รายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในภาพรวม และพิจารณา
เปนรายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4. ความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานในบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด ผูตอบแบบสอบถามจากคําถาม
ปลายเปด สรุปไดดังน้ี 
  ส่ิงที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน ไดแก ระบบการบริหารและนโยบายภายในบริษัทควรมีมาตรฐาน 
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ขาดการประสานงานที่ดีภายในองคกร หัวหนางานไมรับผิดชอบโยนความผิดใหลูกนอง 
บริษัทใหความสําคัญระหวางพนักงานภายในไมเทากัน 
  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดความสุขในการทํางาน ไดแก ควรมีการส่ือสาร 
การทํางานระหวางแผนก ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากกวาน้ี ปลูกจิตสํานึกใหรักองคกร เพิ่มสวัสดิการให
พนักงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
  ขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธของพนักงานและผูบริหาร มีระบบการปรับ
เงินเดือนโบนัสที่มีมาตรฐานและยุติธรรม จัดสวัสดิการและผลประโยชนใหพนักงานไดรับอยางทั่วถึง 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด พบวาพนักงานมีความ
คิดเห็นตอความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.51) เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 1. พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานของบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด กลุมตัวอยางเปนเพศ
หญิง มีอายุมากกวา 20-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. มีตําแหนงในการทํางานเปนพนักงาน อยู
สังกัดสวนการผลิต มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการทํางาน 5 ป หรือต่ํากวา ซ่ึงมีคา
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554, บทคัดยอ) การคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
บุคคลที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 30-40 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาโท มี
รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีระยะเวลาทํางานมากกวา 5-10 ป 
 2. ความสุขในการทํางานของบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด จากการวิจัยพบวา พนักงานมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก และอยูในระดับมาก3 ดาน ไดแก ดานการติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน และดานความกระตือรือรน
ในการทํางาน และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในงาน ดานการเปนที่ยอมรับ ดานความ
รื่นรมยในงาน และดานความพึงพอใจในงาน ซ่ึงมีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554, บทคัดยอ) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคือ ความรักในงาน ความสําเร็จในงาน การเปนที่ยอมรับ และการติดตอสัมพันธ และบุคลากรมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือ ความพึงพอใจในงาน ความ
กระตือรือรนในการทํางาน และความรื่นรมยในงานซ่ึงมีคาสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบความสุขในการทํางานของ 
Manion (2003, p. 652) พบวาความสุขในการทํางานมีสวนชวยใหผูบริหารสามารถนําไปพิจารณาในการปรับเปล่ียน
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รูปแบบการบริหารงานอันจะเปนแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรูสึกอยากที่จะทํางาน จัดสภาพแวดลอมให
จูงใจอยากที่จะทํางานซ่ึงมีผลใหบุคลากรเกิดความยินดีในงานที่ทํา มีสวนรวมในงานและเกิดความสุขในการงานตามมา 
นอกจากน้ี Manion ยังไดกลาวอีกวา ความสุขเปนพลังของอารมณในทางบวก ความรูสึกที่สดชื่นมีชีวิตชีวา ความรูสึกที่
สนุกสนานในการทํางานเปนสวนสําคัญของการทํางาน และผลของความสุขในการทํางานที่ตามมาก็คือ ทําใหงานบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว เกิดความอยากทํางาน มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหมีคุณคาและประสิทธิภาพตอไปและมีคา
สอดคลองกับแนวคิดของ Peter Warr (1990 อางถึงใน ปพิชญา วะนะสุข, 2552, หนา 61-63) กลาววาความสุขใน 
การทํางาน เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยที่บุคคลน้ันมี
ความรูสึกรื่นรมยในงาน มีความพึงพอใจในงาน และมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด จําแนก
ตามลักษณะสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเปนที่ยอมรับ ดานความรื่นรมยในงาน และดานความกระตือรือรน
ในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดาน
การติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานความพึงพอใจในงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอ
ความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น
ดานการติดตอสัมพันธตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พนักงานที่มีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นดาน
ความสําเร็จในงาน และดานการเปนที่ยอมรับ ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ยุวมาลย ศรีปญญาวุฒิศักดิ์ (2551, บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก (r = .191) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา อายุ มีความสัมพันธ
กับความสุขในการทํางาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรรณิภา สืบสุข (2548, บทคัดยอ) พบวา การรับรูลักษณะ
งาน มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ (r = 
.604) โดยใชแนวคิดความสุขในการทํางานของ Manion พบวา การรับรูลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการ ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะของผูวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของ ดังน้ี 
  1.1 ดานการติดตอสัมพันธ ควรสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ใหพนักงานชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน มีการสนทนาพูดคุยอยางเปนมิตร มีการจัดกิจกรรมรวมกัน เชน มีกีฬาสีระหวางฝาย เพื่อใหเกิดมิตรภาพ
ระหวางปฏิบัติงานกับบุคลากรตางๆ และมีความรูสึกเปนสุข ตลอดจนรับรูไดวาอยูทามกลางเพื่อนรวมงานที่มีความรัก
และความปรารถนาดีตอกัน 
  1.2 ดานความรักในงานสรางการรับรูใหพนักงานเกิดความรูสึกรักและผูกพันอยางเหนียวแนนกับการ
ทํางาน เกิดความเพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจรูสึกเปนสุขเมื ่อได
ปฏิบัติงานและมีความภูมิใจที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบในงาน 
  1.3 ดานความสําเร็จในงานควรมีการมอบหมายใหพนักงานไดปฏิบัติงานจนบรรลุ ตามเปาหมายที่กําหนด
ไว ตามที่ไดรับมอบหมาย มีการใหรางวัลสําหรับพนักงานที่ทํางานแลวเกิดประโยชนกับบริษัทฯ มีอิสระในการทํางาน
เกิดผลลัพธการทํางานไปในทางบวก ทําใหรูสึกมีคุณคาในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงส่ิง
ตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จมีความกาวหนาและทําใหองคกรเกิดการพัฒนา 
  1.4 ดานการเปนที่ยอมรับ พนักงานควรไดรับการยอมรับ ความไววางใจ และความเชื่อถือจากผูรวมงาน 
และผูบังคับบัญชา รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณกันกับผูรวมงาน ไดใชความรูอยางตอเน่ือง มีการเล่ือนตําแหนง
สําหรับพนักงานที่มีความสามารถ 
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  1.5 ดานความรื่นรมยในงาน พนักงานรูสึกสนุกกับงานโดยใหความสนับสนุนกับการทํางานและไมมี
ความรูสึกวิตกกังวลใดๆ ในการทํางาน มีการจัดสถานที่ใหพนักงานไดรูสึกรื่นรมยหลังจากที่ตองทํางานมาเหน่ือยทั้งวัน 
  1.6 ดานความพึงพอใจในงานควรใหพนักงานเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบใจเต็มใจ มีความถูกใจและยินดี
ในการปฏิบัติงานของตนอยางเต็มความสามารถ 
  1.7 ดานความกระตือรือรนในการทํางานสรางบรรยากาศที่ดีใหพนักงานรูสึกวาอยากทํางาน มีความตื่นตัว
ทํางานไดอยางคลองแคลวรวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการทํางาน 
  ผูบริหารเปนเจาของกิจการ ยอมตองการคนดีมีความสามารถในการทํางาน และการที่พนักงานจะมี
ความสุขในการทํางานไดน้ัน ควรสรางความเชื่อม่ันใหพนักงาน ใหความกาวหนาความม่ันคง มีผลตอบแทนที่คุ มคา 
บรรยากาศและเพื่อนรวมงานที่ดี การใหความยุติธรรมของทุกฝาย มีการใหรางวัลพนักงานที่ทําความดี เพื่อใหเกิด
ความรูสึกรักองคกร ความกาวหนาในการงานสวนหน่ึงขึ้นอยูกับความรูความสามารถของแตละบุคคล อีกสวนหน่ึงอยูกับ
การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชามีอิทธิพลตอความกาวหนาของบุคคล ยิ่งกวาความสามารถในการทํางาน 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  2.2 ควรศึกษาการรับรูความปลอดภัยในการทํางาน และมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 
  2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของพนักงานดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยครั้งน้ี และนําไปพัฒนาปรับปรุง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษา
อุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจใน              
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 299 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ไดคาความ
เชื่อม่ัน .86 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียโดยใชคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานเงินเดือน ดานความม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานนโยบายการบริหารงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน
ความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ 2) ผลการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และตําแหนง พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พนักงานที่มีตําแหนง
ตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) investigate the motivation in work of staff in 
external Installation and maintenance center, TOT Public Company Limited, Samut Prakarn, and 2) 
compare the motivation in work of staff in external installation and maintenance center, TOT Public 
Company Limited, Samut Prakarn classified by personal factors. The samples were 299 staff in 
external installation and maintenance center, TOT Public Company Limited, Samut Prakarn. The 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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instrument used was a questionnaire with .86 reliability. Data were analyzed by frequency, 
percentage, means, standard deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results of this research showedthat:1) the overall motivation in work of staff in external 
installation and maintenance center, TOT Public Company Limited, Samut Prakarn was at a high 
level. Considering each aspect, it was found that all aspects were at high levels namely salary, job 
security, relationship with superior, recognition, work policy, relationship with colleagues, 
responsibility, job advancement, and physical environment arranged from highest to lowest score 
respectively; and 2) the comparison of motivation in work of staff in external installation and 
maintenance center, classified by gender, age, education, length of work, average monthly income, 
and position showed that there were no differences in the overall. Considering each aspect, it was 
found that in relationship with, employees with different positions had different motivation in work 
at the statistical significance level of .05. 
 
Keywords:  motivation, external installation and maintenance center 
 
บทนํา 
 การดําเนินธุรกิจ ทั้งในปจจุบันและอนาคตหลายองคการตางก็ยอมรับเชิงประจักษวาการบริหารจัดการธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงน้ัน ยอมตองใหความสําคัญกับทรัพยากรพื้นฐานหรือที่เรียกวา 4M ที่มี
ความสําคัญตอการจัดการ 4 ประการ ไดแก คน (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) 
ในแตละองคกรมีทรัพยากรพื้นฐานเหลาน้ีในปริมาณที่จํากัดและแตกตางกัน ดังน้ัน ผูบริหารองคกรจึงจําเปนจะตอง
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ และเปนที่ตระหนักพรอมทั้งยอมรับกัน
โดยทั่วไปแลววา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรการบริหารที่สําคัญอยางยิ่งตอองคการ โดยองคการจะสามารถอยูรอด
หรือเติบโตกาวหนา และบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการไดน้ัน จําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการในเรื่อง
ของทรัพยากรมนุษยเปนอยางดี เพราะมนุษยแตละบุคคลดํารงอยูในฐานะเปนสมาชิกในระดับตางๆ ขององคกร และ
เปนผูปฏิบัติใดๆ เพื่อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544, หนา 3) กลาววา บุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะบุคลากรเปนผูกําหนด เปนผูจัดหาและใชทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ 
ไมวาจะเปนเงิน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชภายในสํานักงานและเปนผูบริหารผูจัดการที่จะทําใหองคการอยูรอดและ
กาวหนาในระบบการแขงขันและภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ จะเห็นไดวาหากขาดบุคลากรหรือบุคลากร
ไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน หรือไมมีความเหมาะสมกับงาน การดําเนินงานน้ันนอกจากจะไมอาจดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จไปดวยดีไดแลว แตกลับจะทําใหเกิดความส้ินเปลืองสูญเสียในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
 การที่บุคคลจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน 
ดานความรู ความสามารถ จริยธรรมและคุณธรรม นอกจากน้ียังมีองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งอีกอยางหน่ึง 
ก็คือความพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร Steer and Porter (1977, p. 211) กลาววา บุคคลที่มี
ความพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 3 ประการ คือ ระดับแรงจูงใจ ความรูความสามารถ หรือลักษณะสวนตัว และความชัดเจนในบทบาท
หนาที่ของตน ดังน้ัน ผูบริหารองคการ จะตองรูจักวิธีสรางภาวะกระตุน หรือตอบสนองความตองการ และความพอใจใน
การทํางานใหเกิดขึ้น ซ่ึงก็คือการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกร เพื่อโนมนาวจิตใจของบุคคลใหเกิดความรัก 
ความผูกพัน รวมมือรวมใจกันปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทุมเทความรู ความสามารถที่มีอยูใหกับงานในหนาที่อยาง
จริงจัง และบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของตนที่มีตอหนวยงานและความรับผิดชอบของตนเองตองานในหนาที่ จึงกลาว
ไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการมีผลตอความสําเร็จของงานและองคการหากบุคลากรในองคการ
ไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะเปนมูลเหตุที่ทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลงฝมีการขาด
งาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาได แตในทางตรงกันขาม หากบุคคลมีความพอใจและ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง จะมีความรู สึกที่ดีตอการปฏิบัติงานสงผลทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะชวยกอใหเกิดผลประโยชนที่เก้ือกูลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานหลาย
ประการ คือ มีความสนใจ ศรัทธาและเชื่อม่ันหนวยงาน มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความรวมมือรวมใจตอ
ผูบังคับบัญชามีความเสียสละ และรับมอบงานอยางเต็มความสามารถ 
 ศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ มีบุคลากร
ดานชางแผนกอุปกรณตอนนอก จํานวน 1,173 คน ปจจุบันมีปญหาอุปสรรคหลายประการที่ทําใหพนักงานศูนยติดตั้ง
และบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหผลสัมฤทธ์ิของ 
การปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา เชน ปญหาในเรื่องเงินคาตอบแทนที่ไดรับในการปฏิบัติ ขาดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว สงผลให 
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ ขาดประสิทธิภาพ ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร การใหผลตอบแทนการปฏิบัติงานแกพนักงานดวยเงิน
หรือส่ิงของน้ัน อาจเปนส่ิงที่กระทําไดไมยากนัก แตการตอบแทนดวยส่ิงอ่ืนที่ไมสามารถสัมผัสไดน้ันไมใชเรื่องงายที่จะ
กระทํา เพราะตองเก่ียวของกับปจจัยหลายอยางประกอบขึ้นเปนความพอใจของแตละบุคคล องคการในภาพเอกชนโดย
สวนใหญมีความตองการที่จะลดตนทุนการประกอบการลง ซ่ึงสวนหน่ึงของตนทุนที่ เ กิดขึ้น คือ คาใชจายใน 
การดําเนินงาน เชน เงินเดือน คาจาง โบนัส สวัสดิการ เปนตน ดังน้ัน ในการที่จะทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพตามงานที่ไดรับมอบหมายน้ัน จึงจําเปนตองมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดวยเหตุน้ีผูบริหารขององคการจึง
ควรที่จะตองทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องแรงจูงใจเปนอันดับแรกๆ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติความตองการของคนใหชัดเจน
และจะเปนประโยชนในการนํามาพิจารณาการตอบสนองแรงจูงใจในการทํางานตอไป 
 ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยซ่ึงเปนพนักงานประจําศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ สนใจศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย
ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําผลจากการศึกษา
นํามาพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทํางานและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใน
การทํางานเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพนักงานในบริษัทมีความตั้งใจในการทํางานมากขึ้น
เกิดความจงรักภักดี อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1,173 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 299 คน 
โดยสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) จากประชากรทั้งหมด 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาครั้ง น้ีประกอบดวยแบบสอบถามซ่ึงสรางจากวรรณกรรมที่เ ก่ียวของ มี
สวนประกอบคือ 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี เปน
แบบสอบถามมี 2 สวน คือ 
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   สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และตําแหนง จํานวน 6 ขอ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
   สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษา
อุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานนโยบายการบริหารงาน ดานความม่ันคงในงาน ดาน
เงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานความรับผิดชอบ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพลักษณะของแบบสอบถาม 
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ ลิเคิรท (Likert scale) จํานวน 35 ขอ ขอ เพื่อใชวัดระดับของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ 
  2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได
ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหา กับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) วัดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชเกณฑ คือ นอยกวา 0.60 ถือวามีคา
ความเชื่อม่ันในระดับที่ต่ํา 0.60-0.70 ถือวามีคาความเชื่อม่ันในระดับที่ยอมรับได มากกวา 0.80 ถือวามีคาความเชื่อม่ัน
ในระดับที่ดี ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธิแอลฟา เทากับ 0.86 ถือวามีคาความ
เชื่อม่ันในระดับที่ดี 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1 นําหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลไปติดตอกับฝายทรัพยากรมนุษยของ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ 
  3.2 ตรวจสอบจํานวนพนักงานกลุมตัวอยางในแตละหนวยงานที่ไดสุมเลือกไว เพื่อใหไดจํานวนกลุม
ตัวอยางตามที่กําหนด 
  3.3 สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางพรอมกําหนดเวลาการขอรับแบบสอบถามคืน หลังจากน้ันประมาณ 
2 สัปดาห (วันที่ 12-25 สิงหาคม 2560) และติดตามขอรับแบบสอบถามคืน ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 299 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100.00 
  3.4 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิต ิ
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส 
(Coading) ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ  
  4.2 การวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุง 
รักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยใช t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย
ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากผลการวิเคราะห
ความแปรปรวน โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 70.23 มี
อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 49.50 จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 145 คน คิด
เปนรอยละ 48.50 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21-30 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 39.80 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
40,001-60,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 36.79 สวนใหญเปนพนักงานระดับหัวหนางาน จํานวน 149 คน 
คิดเปนรอยละ 49.83 
 2. การวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.99) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานเงินเดือน ดาน
ความม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานนโยบายการบริหารงาน 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  ดานนโยบายการบริหารงาน พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงที่สุด คือ หนวยงานมีนโยบายและ
การบริหารงานที่ชัดเจน รองลงมา คือ ไดรับการชี้แจงนโยบายและการบิหารงานจากหนวยงานอยางชัดเจน การบริหาร
ของหนวยงานทานเหมาะสม และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทาง 
การบริหารงานของหนวยงาน ตามลําดับ 
  ดานความม่ันคงในงาน พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ ผูบริหารเอาใจใสและรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีความม่ันใจวาทานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่ทําอยูไดเปนอยางดี มี
ความรูสึกม่ันคงในตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน และงานที่ทํามีความม่ันคงและมีโอกาสกาวหนา ตามลําดับ 
  ดานเงินเดือน พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ ไดรับสวัสดิการและผลประโยชนตางๆ อยาง
จากองคกรอยางเหมาะสม รองลงมา คือ องคกรเพิ่มคาตอบแทนใหทานสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป เม่ือมีภาระงานที่มากขึ้นองคกรจะใหเบี้ยเล้ียง โบนัส หรือคาทําการนอกเวลาเสมอ และไดรั บ
คาตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย ตามลําดับ 
  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาให
ความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน รองลงมา คือ มีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาให
ความเปนกันเองในการทํางานและใหคําแนะนําเม่ือมีปญหา และผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานเปนเขาพบปรึกษาหารือได
เสมอ ตามลําดับ 
  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ มีความสัมพันธที่ดีตอ
เพื่อนรวมงาน รองลงมา คือ พอใจในการทํางานเปนทีม เม่ือมีปญหาเดือดรอนในเรื่องงานและเรื่องสวนตัวไดรับความ
ชวยเหลือกจากเพื่อนรวมงาน และบุคคลในหนวยงานตางใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี ตามลําดับ 
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  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ ไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานเสมอ รองลงมา คือ ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงานเสมอ ไดรับ
รางวัลในการปฏิบัติงานเสมอ และไดรับการยกยองชมเม่ือไดปฏิบัติงานที่ยากของหนวยงานจนบรรลุผลสําเร็จ ตามลําดับ 
  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ ไดรับการสนับสนุนให
มีความกาวหนาตามความรูความสามารถและสายงาน รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการเปล่ียนแปลงหนาที่
การปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนา ไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และตามผลงานที่
ปฏิบัติได และไดรับการสนับสนุนใหเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ในการทํางานเสมอ ตามลําดับ 
  ดานความรับผิดชอบ พบวาพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่สูงสุด คือ แมงานที่ปฏิบัติจะยากเพียงไรจะ
มุงม่ันและรับผิดชอบทําใหสําเร็จ รองลงมา คือ ปฏิบัติงานทุกครั้งดวยความวิริยะอุตสาหะและความเต็มใจ ไดรับ
มอบหมายใหมีอํานาจในการตัดสินใจ การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ และเต็มใจที่จะทํางานหนักเพื่อใหงานของทานไดมีสวน
ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ตามลําดับ 
  ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ โดยขอที่สูงสุด คือ สภาพแวดลอม 
ทางกายภาพขององคกรสวยงามรมรื่น มีที่จอดรถสะดวกสบายเพียงพอตอพนักงาน รองลงมา คือหนวยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใชในสํานักงานเพียงพอใจการปฏิบัติงาน และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ คือ หนวยงานมีเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ทําใหทํางานเต็มไปดวยความสุข เชน เครื่องชงกาแฟ เครื่องตมนํ้ารอน Wi-Fi ตามลําดับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ
ตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุง รักษาอุปกรณตอน
นอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
  พนักงานที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานนโยบายการบริหารงาน พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน   
  พนักงานที่มีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนา ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
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   พนักงานที่มีตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท            
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังน้ี กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จบ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21-30 ป มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 40,001-60,000 บาท เปนพนักงานระดับหัวหนางาน ซ่ึงมีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จตุพล พัฒนกิจเจริญ
การ (2552, หนา 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
อาควานิชิฮารา คอรปอเรชั่น จํากัดผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 26-30 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีตําแหนงงานผูปฏิบัติการ พนักงานระดับ 5-6 ปฏิบัติงานในสวนงานสนับสนุน 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยู ในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานเงินเดือน ดานความม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานนโยบายการบริหารงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน
ความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ เน่ืองจาก
พนักงานมีปจจัยจูงใจในการปฎิบัติงานดานความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
พรพิมล สายแกว (2551, หนา 1) ศึกษาปจจัยที่ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เคไลน
โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด พบวา พนักงานของบริษัท เคไลนโลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด มีแรงจูงใจใน 
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือฝแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จและลักษณะของงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากัน และดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงานเปนระดับแรงจูงใจที่อยูในระดับต่ําสุด แนวทางในการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหกับพนักงาน คือ ผูบริหารระดับสูงควรสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะใน
การทํางานเพื่อใหพนักงานรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน และสงเสริมใหพนักงานไดรับโอกาสศึกษาและฝกอบรม
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ พรอมทั้งพิจารณาปรับตําแหนงและการปรับคาจางและเงินเดือนใหเหมาะสม
กับหนาที่ที่รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เพื่อใหพนักงานที่ มีความรูความสามารถทํางานใหบริษัทอยางเต็ม
ประสิทธิภาพดวยความเต็มใจซ่ึงสงผลใหบริษัทประสบความสําเร็จและสามารถแขงขันกับบริษัทอ่ืนๆ ได 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอน
นอก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พนักงานที่มี
ตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ จันทนา เจนจัดทรัพย (2548, หนา 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) สัมพันธภาพของพนักงานกับเพื่อนรวมงาน มีความ 
สัมพันธกับแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัมพันธภาพของพนักงานกับ
ผูบังคับบัญชา บรรยากาศในที่ทํางานสัมพันธภาพของพนักงานกับครอบครัว สัมพันธภาพของพนักงานกับเพื่อนรวมงาน 
ตําแหนง และเพศ สามารถรวมกันพยากรณแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคลองกับทฤษฎีของแมคคิลแลนด เก่ียวกับแรงจูงใจในดานปจจัยตางๆ ที่บุคคลตองการจากองคการซ่ึงการสราง
แรงจูงใจตามทฤษฎีกลุมน้ีองคการควรมองในดานการตอบสนองความตองการของพนักงานในดานตางๆ เม่ือความ
ตองการของพนักงานไดรับการตอบสนองก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน และสอดคลองกับทฤษฎีของ Herzberg 
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(1959, p.118) พบวา ผูบริหารสวนมากใหความสําคัญ หากผูปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพในการทํางาน มักแกไขโดย
การปรับปรุงสภาพในการทํางาน หรือปรับปรุงเงินเดือนใหสูงขึ้น การปฏิบัติดังน้ีเปนการแกไขที่มิไดกอใหเกิดแรงจูงใจใน
การทํางาน เชน มอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หรือสงเสริมความกาวหนาของคนงานจะเปนการกระตุน ให
ทํางานไดดีกวาที่จะใหทํางานในตําแหนงเดิม แตเพิ่มเงินเดือนให แตอยางไรก็ตามผูบริหารตองพยายามรักษาปจจัยค้ํา
จุนใหอยูในระดับที่นาพอใจ เพื่อปองกันไมใหผูปฏิบัติงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน และพบวาแรงจูงใจภายในที่
เกิดจากงานที่ทํา (Job content) เชน ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความชื่นชอบ 
ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถาตอบสนองปจจัยเหลาน้ีของผูปฏิบัติงานแลว จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิด
แรงจูงใจตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตอนนอก บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 ดานนโยบายการบริหารงาน นโยบายขององคการและการบริหารงานภายในองคการควรมีความชัดเจน 
รวมทั้งการติดตอส่ือสารในองคการ เพื่อใหพนักงานในองคกรปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว  
 ดานความม่ันคงในงาน การสนับสนุนการเล่ือนขั้นตําแหนง ผลตอบแทนที่ไดรับคุมคา เหมาะสมกับความ
อุตสาหะที่ไดอุทิศใหกับหนวยงาน สรางความชัดเจนในโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ โดยพิจารณาเล่ือนตําแหนง
สําหรับพนักงานที่ไดปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 
 ดานเงินเดือน ควรมีการบริหารเงินเดือนและสวัสดิการที่ยึดหยุนมากขึ้น คาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี จะ
สงผลตอทัศนคติในการทํางานของพนักงานยุคใหมที่มีความตองการที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเปนพื้นฐานที่สําคัญจึงควร
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  
 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
ดวยความเต็มใจ ความเชื่อถือไววางใจลูกนองของผูบังคับบัญชา ใหอิสระในการปฏิบัติงาน ส่ังงานไดตรงกับนโยบายที่
วางไว ผูบังคับบัญชาควรมีความรูความสมารถในการบริหารเปนอยางดี จะทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมาก
ขึ้น 
 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ควรสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการบริการและพัฒนาปรับปรุงงาน 
และสงเสริมการทํางานเปนทีมและมุงสรางสํานึกความเปนเจาขององคกรรวมกันดานการไดรับการยอมรับนับถอื 
 ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ผูบริหารตองมีการส่ือสารกับพนักงานอยางชัดเจนถึงส่ิงตางๆ เพื่อ
พนักงานจะไดมีความเขาใจ และบริษัทไมเสียประโยชน บางคนใหความสําคัญกับงานที่มีความทาทาย ตรงกับความรู
ความสามารถของตนเอง 
 ดานความรับผิดชอบ องคกรควรมีการทํางานอยางเปนระบบ เปดโอกาสใหพนักงานไดมีบทบาท มีสวนรวมใน
การสรางประสิทธิผลขององคกร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและมีความพึงพอใจในการทํางาน และควรมีการมอบหมายให
พนักงานรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการตัดสินใจไดอยางเต็มที ่
 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานอยางสะดวก และปลอดภัย ควรมีการปรับปรุง 
ภูมิทัศนของหนวยงาน เพราะสภาพแวดลอมที่ดีมีผลตอการปฏิบัติงาน และจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เชน แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ และอ่ืนๆ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทํางานระหวางพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในแตละศูนยบริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุมอ่ืนที่เปนลักษณะคลายกันเพื่อเปนการขยาย
มุมมองในการวิจัย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ กลุมตัวอยางที่ไดจากแบบสอบถาม คือ 
ผูประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 132 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก
แจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และ LSD 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีอยูในระดับมาก ( X = 3.68) 
สามารถเรียงจากคามากไปหาคานอย ไดแก ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ ดานการจัดการเอกสาร ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการจัดการทรัพยากร ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ และดานความ
รับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ตามลําดับ และ 2) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ พบวา สํานักงานบัญชีที่มี
รูปแบบธุรกิจแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในภาพรวมแตกตางกัน โดย
รูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และรูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญและ
เจาของคนเดียว มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ โดย
ภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
คําสําคัญ  ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ  สํานักงานบัญชีคุณภาพ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the practice of accounting offices in 
regulation of quality system accounting offices, Samut Prakarn Province, and 2) to compare the 
practice of accounting offices in regulation of quality system accounting offices, Samut Prakarn 
Province classified by business types. The samples from the questionnaires were 132 accounting 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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office proprietors in Samut Prakarn Province, Statistics for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, F-test and LSD.  
 The results showed that: 1) the practice of accounting offices in regulation of quality system 

accounting offices, Samut Prakarn Province was at high level ( X = 3.68), ranking from high to low,  
were, code of conduct rules, document filing, work practice, resource management, customer 
relation process, follow-up checking and responsibility of accounting office managers, respectively, 
and 2) comparison of practice of accounting offices in regulation of quality system accounting offices, 
Samut Prakarn Province, classified by business types found that different types of business had 
different practice in regulation of quality system accounting offices as a whole. The company limited 
type and partnership type had high practice level and common partnership type and one proprietor 
type had intermediate level of practice. The hypothesis testing by comparing the practice of 
accounting offices in regulation of quality system accounting offices, Samut Prakarn Province 
classified by types as a whole found that there was significantly different practice at 0.01 level. 
 
Keywords:  quality accreditation rules, quality accounting office 
 
บทนํา 
 ภายใตหลักการที่วาการจัดทําบัญชีใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีน้ัน เปนส่ิงสําคัญที่
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการได จากการสํารวจเบื้องตน พบวา มีนิติ
บุคคลจํานวนมากที่ใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการคา พิจารณาแลววา
สํานักงานบัญชีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหธุรกิจจัดทํางบการเงินอยางครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายที่
เก่ียวของกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูใชงบการเงินในดานการตัดสินใจ การลงทุน ซ่ึงจะเปนผลกระทบใน
ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556, หนา 1) กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาจึงไดผลักดันใหมีโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีขึ้นมา เพื่อใหเกิดสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เปนตัวอยาง
สํานักงานบัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม เปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และเปนที่
ยอมรับตอสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยอางอิงจากมาตรฐานสากล (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2555, 
หนา 1) 
 สํานักงานบัญชีคุณภาพคือ หนวยงานที่คอยดูแล ใหบริการ และสงเสริมผูประกอบการในธุรกิจตางๆ ที่ขาด
ความชํานาญทางดานการบัญชี มีหนาที่หลักคือการรับทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี ยื่นชําระภาษี การจดทะเบียนทาง
ธุรกิจ และการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย โดยผานการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี เพื่อสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเปนที่นาเชื่อถือ กรม
พัฒนาธุรกิจการคาจึงไดกําหนดใหมีการออกหนังสือรับรองคุณภาพใหแกสํานักงานบัญชีที่ผานการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560, หนา 1) 
 อยางไรก็ดี สํานักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองเพื่อรองรับความตองการใช
บริการของผูประกอบการนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงดูจากขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 จังหวัด
สมุทรปราการมีนิติบุคคลเขาจดทะเบียนใหม เปนจํานวน 1,008 ราย คิดเปน 5% ของจํานวนทั้งหมด (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา, 2560, หนา 6) อีกทั้งขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ พบวา จํานวนสํานักงานบัญชีที่ผานการรับรองคุณภาพเปน
สํานักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดสมุทรปราการผานการรับรองเพียง 2 แหง คิดเปนรอยละ 1.01 เทาน้ัน 
 นอกจากน้ี การมีสํานักงานบัญชีที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสงผลใหมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในการใหบริการ
ดานบัญชี ซ่ึงทางสํานักงานบัญชีตองมีการพัฒนาเพื่อเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ หากสํานักงานบัญชีใดไดรับการรับรอง
ก็เทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ันมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความ
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เชื่อม่ันแกผูที่จะเลือกใชบริการ (อนงควรรณ อุประดิษฐ, 2559, หนา 1) อีกทั้ง คุณภาพของการบริการของสํานักงาน
บัญชียังเปนปจจัยสําคัญในการรักษาความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจอีกดวย 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยไปวางแผนปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการเพื่อเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพตามโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจของสํานักงานบัญช ี
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดสมุทรปราการที่มีรูปแบบธุรกิจที่แตกตางกันมีการปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 197 
ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560, หนา 1-8)  
  กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใชเกณฑการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีแอนดมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.608-610) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 132 ราย 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง น้ี 
แบบสอบถามมี 3 สวน คือ 
   สวนที่ 1 เปนการสอบถามเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจของสํานักงานบัญชี ไดแก เจาของคนเดียว หางหุน 
สวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด ซ่ึงลักษณะคําถามจะเปนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก ใหผูตอบ
เลือกตอบเพียงขอเดียว 
   สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ แบงเปน 7 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี 
ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ดานการติดตาม ตรวจสอบของ
สํานักงานบัญชี และดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ตามลําดับ ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณ 5 คาระดับของลิเคิรท (Likert scales) 
   สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปนคําถามแบบใหผูตอบเขียนอธิบาย ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open 
end) 
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   สําหรับแบบสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนด 
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ แบงเปน 7 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ดานการติดตาม 
ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ตามลําดับ 
   1. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
3 ทาน 
   2. ไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหาและวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น แลวนําขอมูลมาหาคา IOC ผลที่ไดจากตรวจสอบปรากฏวา แบบสอบถามมีคาเทากับ 0.97 ซ่ึงถือวามี
ความสอดคลองกัน และแบบสัมภาษณมีคาเทากับ 1 ซ่ึงถือวามีความสอดคลองกัน 
   3. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แลว
นําขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Frederick, and Lori-ANN (2012, pp.443-444) ซ่ึงกําหนดคาความเชื่อม่ัน
ไวเทากับ 0.70 ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 ถือวามีความนาเชื่อถือ 
 3. การรวบรวมขอมูล 
  3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
   เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากผูประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 132 สํานักงาน โดยผูวิจัยเปนผูนําสงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณีย และใหสงกลับมายังผูวิจัยโดยตรง ซ่ึง
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 132 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชหลักการทาง
สถิติ 
  3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา 
บทความ นิตยสาร หนังสือพิมพ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 วิเคราะหขอมูลรูปแบบธุรกิจของสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ ใชความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ โดยใช F-test และทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใช LSD (Least 
Significant Difference) 
  4.4 เก็บรวบรวมขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ ตามขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะหแยกเปนหมวดหมู และ
สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณจากผูใหขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 กลุม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลรูปแบบธุรกิจของสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ 
  รูปแบบธุรกิจของสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการสวนใหญมีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด รอยละ 72.70 
หางหุนสวนจํากัด รอยละ 15.90 หางหุนสวนสามัญ รอยละ 8.30 และเจาของคนเดียว รอยละ 3.00 
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 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผูประกอบการสํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี โดยภาพรวม
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ คือ 1) ส่ือสารหรือแจงใหพนักงานทราบ  
2) แผนธุรกิจที่ประกอบดวยแผนการดําเนินงาน แผนการเงิน แผนดานบุคลากร หรือ แผนดานอ่ืนๆ โดยใหมี KPI (ดัชนี
ชี้วัดความสําเร็จ) และเปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของสํานักงานบัญช ี
  ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
  ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ คือ หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียม  
  ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ คือ 1) ทะเบียนประวัติของพนักงาน 2) สัญญาจางพนักงาน 3)
แผนการพัฒนาพนักงานและหลักฐานการฝกอบรมของพนักงาน 
  ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ คือ หลักฐานการตรวจสอบรายงานหรือผลงานตางๆ ของลูกคา โดยผู
ที่มีหนาที่หรือไดรับมอบหมายตรวจสอบกอนมีการสงมอบใหลูกคา  
  ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ คือ  1) ระบบการรับเรื่องรองเรียนและ 
การจัดการเรื่องรองเรียนจากลูกคา 2) กําหนดหัวขอการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีไวในวาระการประชุม
การทบทวนของฝายบริหารพรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม 
  ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ คือ ระบบการจัดเก็บตํารา กฎหมาย เอกสารที่เปนความรูใน 
การปฏิบัติงาน รวมทั้ง Soft files ตางๆ 
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ แยกตามรูปแบบธุรกิจ ดังน้ี 
  รูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียว ในภาพรวม มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 6 ขอ คือ 1) จัดทําสัญญาจางการรับทําบัญชีระหวาง
สํานักงานบัญชีกับลูกคา การออกใบเสร็จรับเงินคาบริการ มีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและ File งานของลูกคาเพื่อ
ปองกันการสูญหาย 2) หลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษาอุปกรณ 3) ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางาน 
เชน การจัดทํา 5ส. 4) ส่ือสารหรือแจงใหพนักงานทราบ 5) คูมือการปฏิบัติงาน 6) ระบบการจัดเก็บตํารา กฎหมาย 
เอกสารที่เปนความรูในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง Soft files ตางๆ 
  รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญ ในภาพรวม มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดานคือ ดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 8 ขอ คือ 1) จัดทําสัญญาจางการรับทําบัญชีระหวาง
สํานักงานบัญชีกับลูกคา การออกใบเสร็จรับเงินคาบริการ มีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและ File งานของลูกคาเพื่อ
ปองกันการสูญหาย 2) ส่ือสารหรือแจงใหพนักงานทราบ 3) ส่ือสารใหพนักงานรับทราบและปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เชน 
การเซ็นสัญญารักษาความลับของลูกคา 4) หลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษาอุปกรณ 5) ระบบการจัดเก็บตํารา 
กฎหมาย เอกสารที่เปนความรูในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง Soft files ตางๆ 6) ระบบการรับเรื่องรองเรียนและการจัดการ
เรื่องรองเรียนจากลูกคา 7) แผนธุรกิจที่ประกอบดวยแผนการดําเนินงาน แผนการเงิน แผนดานบุคลากร หรือแผนดาน
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อ่ืนๆ โดยใหมี KPI (ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ) และเปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของสํานักงานบัญชี 8)  คูมือ
การปฏิบัติงาน 
  รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนจํากัด ในภาพรวม มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 2) ดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 3) ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 4) ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญช ี5) ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก จํานวน 9 ขอ คือ 1) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียม 2) สัญญาจางพนักงาน 3) ทะเบียนประวัติของพนักงาน 
4) หลักฐานการตรวจสอบรายงานหรือผลงานตางๆ ของลูกคา โดยผูที่มีหนาที่ หรือไดรับมอบหมายกอนมีการสงมอบให
ลูกคา 5) จัดทําสัญญาจางการรับทําบัญชีระหวางสํานักงานบัญชีกับลูกคา การออกใบเสร็จรับเงินคาบริการ มีระบบการ
จัดเก็บรักษาเอกสารและ File งานของลูกคาเพื่อปองกันการสูญหาย 6) การตรวจสอบภายใน (Audit checklist, บันทึก
ส่ิงที่ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบ, การแกไขขอบกพรอง) 7) แผนการพัฒนาพนักงานและหลักฐานการฝกอบรม
ของพนักงาน 8) คูมือการฏิบัติงาน 9) ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางาน เชน การจัดทํา 5ส. 
  รูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัด ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 
การปฏิบัติอยูในระดับมาก จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 2) ดาน 
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 3) ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 4) ดานการจัดการทรัพยากรของ
สํานักงานบัญช ี5) ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญช ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก จํานวน 10 ขอ คือ 1) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียม 2) ทะเบียนประวัติของพนักงาน 3)ระบบการ
จัดเก็บตํารา กฎหมาย เอกสารที่เปนความรูในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง Soft files ตางๆ 4) สัญญาจางพนักงาน 5) 
แผนการพัฒนาพนักงานและหลักฐานการฝกอบรมของพนักงาน 6) หลักฐานการตรวจสอบรายงานหรือผลงานตางๆ 
ของลูกคา โดยผูที่มีหนาที่ หรือไดรับมอบหมายกอนมีการสงมอบใหลูกคา 7) การตรวจสอบภายใน (Audit checklist, 
บันทึกส่ิงที่ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบ, การแกไขขอบกพรอง) 8) กําหนดหัวขอการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชีไวในวาระการประชุมการทบทวนของฝายบริหารพรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม 9) แผนการดูแล
รักษาอุปกรณสํานักงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและโปรแกรมทางบัญชี 10) ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่
ทํางาน เชน การจัดทํา 5ส. 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ พบวา 
  สํานักงานบัญชีทีมี่รูปแบบธุรกิจแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี ในภาพรวมแตกตางกัน โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ
รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญและเจาของคนเดียว มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี และดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก
รูปแบบธุรกิจ ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด มี
การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนรูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวและหางหุนสวนสามัญมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มี
การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนรูปแบบเจาของคนเดียว มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย และ ดานการจัดการเอกสาร
ของสํานักงานบัญชี รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
สวนรูปแบบเจาของคนเดียว มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ และทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
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  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ เปนรายคู พบวา 
  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี รูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีการปฏิบัติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด ซ่ึงรูปแบบธุรกิจบริษัทมีระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด สวนรูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี พบวา รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญมีการปฏิบัติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับบริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัดมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับบริษัทจํากัด ซ่ึงรูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัดมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด สวนรูปแบบ
ธุรกิจหางหุนสวนจํากัดมีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี พบวา รูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด และหางหุนสวนสามัญมีการปฏิบัติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด ซ่ึงรูปแบบธุรกิจหางหุนสวนจํากัดมีระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด สวนรูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี พบวา รูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีการปฏิบัติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญมีการ
ปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัดมี
การปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับบริษัทจํากัด 
  หางหุนสวนสามัญ มีระดับการปฏบิัตินอยกวา หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด  
  หางหุนสวนจํากัด มีระดับการปฏิบัตินอยกวา บริษัทจํากัด  
  ซ่ึงรูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัดมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด สวนรูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีระดับการ
ปฏิบัตินอยที่สุด 
  ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี พบวา รูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีการปฏิบัติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับหางหุนสวนสามัญ และมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กับหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กับบริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัดมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ
บริษัทจํากัด 
  หางหุนสวนสามัญ มีระดับการปฏิบัตินอยกวา บริษัทจํากัด 
  หางหุนสวนจํากัด มีระดับการปฏิบัตินอยกวา บริษัทจํากัด 
  ซ่ึงรูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัดมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด สวนรูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวมีระดับการ
ปฏิบัตินอยที่สุด 
 4. ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยแยกเปนหมวดหมู สามารถสรุปผลในภาพรวม โดยแบงเปน 7 ดาน ดังน้ี 
  4.1 ดานความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี พบวา ผูบริหารสํานักงานบัญชีคือจุดเริ่มตนที่สําคัญ
ในการที่จะเขารวมโครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพ เพราะวาผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายคุณภาพ แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน และตองใสใจติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงการ
ถายทอดนโยบายและแผนการดําเนินงานดังกลาวใหกับพนักงานภายในบริษัทไดทราบอยางชัดเจน เพื่อทุกคนจะให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสําเร็จทั้งองคกร 
  4.2 ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี พบวา ผูบริหารควรเนนย้ํากับพนักงานในเรื่อง
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ตั้งแตเริ่มแรกตอนรับเขาทํางาน และพนักงานจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยจะตองไดรับการตรวจสอบอยาง
ละเอียดจากผูไดรับมอบหมายกอนที่จะสงมอบงานใหลูกคา รวมถึงการจัดทําเอกสารหลักฐานที่ เก่ียวของกับ 
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การปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน และทางบริษัทก็ไดมีการกําชับกับพนักงานในเรื่องการรักษาความลับของลูกคาซ่ึงถือ
เปนเรื่องที่สําคัญมาก หามเผยแพรขอมูลของลูกคาใหบุคคลภายนอกไดทราบอยางเด็ดขาด 
  4.3 ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาสํานักงาน พบวา สํานักงานบัญชีควรจะมีหลักเกณฑในการคิด
คาธรรมเนียมที่เปนมาตรฐานกับลูกคาทุกรายเหมือนกัน สวนในเรื่องการทําสัญญาจางการรับทําบัญชีน้ันสํานักงานบัญชี
ที่มีขนาดเล็กสวนใหญยังไมไดจัดทํา หากมูลคางานบริการไมไดสูงก็ไมไดจําเปนที่จะตองทําสัญญาทุกครั้งเสมอไป 
เพราะวามีลูกคารายยอยที่มีมูลคางานบริการไมสูงเปนจํานวนมาก แตสํานักงานบัญชีที่มีขนาดใหญมีความเห็นวาควร
จะตองจัดทําเพื่อเปนหลักฐานในการจางงาน หากเกิดปญหาในการทํางานก็สามารถนํามาเปนหลักฐานได 
  4.4 ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี พบวา สํานักงานบัญชีควรจะมีการจัดทําแผนการดูแล
รักษาอุปกรณสํานักงานบัญชี โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและโปรแกรม Software ที่ตองใชในการปฏิบัติงานทุกวัน ตาม
อายุการใชงาน รวมถึงระบบการสํารองขอมูลที่จําเปนอยางมากเพื่อปองกันขอมูลเสียหาย รวมไปถึงการจัดหาทรัพยากร
บุคคล หรือที่เรียกวา พนักงานบัญชี เพื่อมาปฏิบัติงานจะตองรับเฉพาะบุคคลที่มีความรูทางดานบัญชีโดยเฉพาะ และ
ตองใสใจในเรื่องการสงพนักงานเขารับการอบรมตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญช ี
  4.5 ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี พบวา สํานักงานบัญชีควรจะตองมีการจัดทําคู มือการ
ปฏิบัติงาน (Job description) ไวอยางละเอียด เพื่อจะไดใหพนักงานที่มาปฏิบัติงานไดทําการศึกษาและปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง แตปจจุบันสํานักงานบัญชีที่มีขนาดเล็กสวนใหญยังไมไดมีการจัดทํา แตมีแผนกการดําเนินงานในอนาคตที่
กําลังจะเริ่มดําเนินการจัดทํา สวนในเรื่องการปฏิบัติงานน้ันทางสํานักงานบัญชีตองปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปอยางเครงครัด รวมถึงจะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการทําบัญชีและหลักฐานการ
ตรวจสอบไวอยางละเอียด ครบถวน 
  4.6 ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี พบวา สํานักงานบัญชีควรจะมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ไมวาจะเปนในเรื่องระบบการทํางานหรือระบบการจัดเก็บ เพราะการจัดทํางบการเงินเปนเรื่องที่ตองใชความ
ละเอียดรอบคอบเปนอยางมากตองใสใจในทุกรายละเอียด รวมถึงวิธีการจัดการรับขอรองเรียนของลูกคาใหเปนไปอยาง
ถูกตองและยุติธรรม สวนในเรื่องการจัดทําผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคาสํานักงานบัญชีที่มีขนาดเล็กสวนใหญยัง
ไมไดจัดทํา มีความเห็นวาตอนน้ียังไมสามารถทําไดเน่ืองจากลูกคามีจํานวนมาก และบุคลากรนอย ยังไมมีเวลาที่จะมา
เก็บขอมูลในสวนน้ี แตสํานักงานบัญชีที่มีขนาดใหญมีความเห็นวาควรจะตองมีจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
หลังไดรับบริการ เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของลูกคานํามาพัฒนาการบริการใหตรงตามความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหลูกคา 
  4.7 ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี พบวา สํานักงานบัญชีควรจะมีเอกสารหรือหนังสือที่ตองใช
รวมกับการทํางานอยูในที่ทํางานดวย โดยจัดเปนหมวดหมู เพื่อนํามาใชศึกษาหาขอมูลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานจริง 
เชน ประมวลรัษฎากร มาตรฐานการบัญชี กฎหมายธุรกิจ เปนตน ในสวนของการจัดเก็บขอมูลในการทําบัญชีของลูกคา 
ควรจะตองนําระบบ IT เขามาชวยในการรองรับเปนอยางมาก ตองมีระบบการสํารองขอมูลทุกวัน โดยไดกําหนดเวลาไว
เปนอัตโนมัติ สวนเอกสารของลูกคาควรจะตองมีการวางแผนระบบการจัดเก็บที่ดี หรือจะนําระบบ 5ส. เขามาเปนตัว
ชวยในการจัดทํานโยบายในการจัดเก็บขอมูลของลูกคา 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
จังหวัดสมุทรปราการ ไดผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากสํานักงาน
บัญชีสวนใหญมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูบริหารอาจจะยังไมไดใหความสําคัญในการจัดทํานโยบายและแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนลายลักษณอักษร และส่ือสารใหพนักงานทราบอยางเปนรูปธรรม ทําหนาที่และความรับผิดชอบใน
การจัดทําของผูบริหารโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีองคประกอบของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี ของกรมพัฒนา
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ธุรกิจการคา (2558, หนา 7-12) กลาววา ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีจะตองมีความมุงม่ันใน 
การพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติและการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเน่ือง รวมถึงตองมี
การส่ือสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และ
จรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี การกําหนดนโยบายคุณภาพ 
จัดทําแผนธุรกิจ ตดิตาม ตรวจสอบ และจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง ของ
อนงควรรณ อุประดิษฐ (2559, หนา 1) ผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี มี
ประสิทธิภาพเปนลําดับสุดทาย ผูบริหารสํานักงานบัญชีเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการบริหารงานควรมีการใสใจในการ
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน เพราะหากสํานักงานบัญชีใดไดรับการรับรองก็เทากับเปนการรับรองเบื้องตน
แลววา สํานักงานบัญชีน้ันมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อม่ันแกผูที่สนใจจะใชบริการ 
  ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเน่ืองจากสํานักงาน
บัญชีตองจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาดานการบัญชีมาปฏิบัติงาน โดยจะตองทราบขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีเปนสวนหน่ึงในหลักสูตรการศึกษาที่ทุกคนไดเรียน ทองจํา และตองนํามาปฏิบัติกับการทํางานจริงอยาง
ถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี (เอกสารแนบทาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558) ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กลาววา ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ผูทําบัญชี หมายถึง “ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
ไมวาจะได กระทําในฐานะเปนลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไม ซ่ึงไดแกพนักงานบัญชีของบริษัท หรือ ผูรับจางทํา
บัญชีอิสระหรือสํานักงานรับทําบัญชี” ซ่ึงทุกคนตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดรวมไปถึงการปฏิบัติงานตามหลัก
จรรยาบรรณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดเรื่อง ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ของสภาวิชาชีพบัญชี (2553, หนา 68-70) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ประกอบไปดวย 1. ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 2. ความรู ความสามารถ 
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. การรักษาความลับ 4. ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 5. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 6. ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณทั่วไปรวมทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและขอกําหนดแหงจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ 
สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังดวย รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชีใน
เขตอําเภอเมือง และอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของ ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย (2559, หนา 1) ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
สํานักงานบัญชีทั้งสองอําเภอมีคุณลักษณะตามองคประกอบระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชีอยูในระดับมากคือ 
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญช ี
  ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเน่ืองจากสํานักงาน
บัญชีมีการกําหนดหลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมตามขอบเขตงานบริการไวอยางชัดเจน โดยตองรับผิดชอบทํางานให
สําเร็จตามขอบเขตงานที่ไดตกลงกันไวอยางครบถวน และลูกคาตองจายชําระคาบริการใหครบถวนตามเงื่อนไขการชําระ
เงินที่ตกลงกันไว แตในสวนของสัญญาจางงานบริการกับลูกคาสวนใหญสํานักงานบัญชีไดมีการจัดทําไวเปนหลักฐาน 
การจางงาน แตมีบางสํานักงานบัญชีที่ยังไมไดจัดทํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดสวนประสมการตลาดธุรกิจบริการ 
ของ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2556, หนา 29-33) กลาววา ดานราคา การจะพิจารณาราคาจะตองคํานึงถึงระดับราคา 
สวนลด เงินชวยเหลือคานายหนา และเงื่อนไขการชําระเงิน สินเชื่อการคา เน่ืองจากราคามีสวนในการทําใหบริการตางๆ 
มีความแตกตางกัน และมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากบริการโดยเทียบระหวางราคา และคุณภาพ
บริการ และแนวคิดการเปนผูใหบริการที่เปนเลิศ ของ คํานาย อภิปรัญชาสกุล (2557, หนา 92-93) กลาววา ผูใหบริการ
ตองมีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูรับบริการ (Responsibility) ในดานงานทางการตลาด และการขาย และงาน
บริการ การปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของลูกคาหรือผูรับบริการดวยการยกยองวา “ลูกคาคือบุคคลที่สําคัญ
ที่สุด” และ “ลูกคาเปนฝายถูกเสมอ” ทั้งน้ีก็เพื่อใหผูใหบริการมีความรับผิดชอบตอลูกคาอยางดีที่สุด รวมทั้งสอดคลอง
กับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน ของสํานักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดยอมของ
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ไทย ของ ปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2559, หนา 1) ผลการศึกษาวิจัยพบวา มาตรฐานคุณภาพดานกระบวนการที่
เก่ียวของกับลูกคา สงผลในเชิงบวกตอคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เน่ืองจากสํานักงานบัญชีมี
เกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี มีการจัดทําสัญญาจางและจัดทํา
ทะเบียนประวัติของพนักงานอยางครบถวน เพื่อปองกันหากเกิดการทุจริตจะไดสามารถติดตามได รวมถึงการจัดทํ า
แผนการพัฒนาพนักงานและหลักฐานการฝกอบรมของพนักงานเพื่อเปนขอมูลในทํางานวาพนักงานไดอบรมครบถวน
ตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีองคประกอบของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี ของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา (2558, หนา 7-12) กลาววา สํานักงานบัญชีตองจัดหาเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษาที่จําเปนใน
การทําบัญชีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบ ในสถานที่ทํางานเพื่อกอใหเกิด
สภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย อันจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น และบุคลากรในสํานักงานบัญชี
ตองมีความรู ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน ทั้งน้ี รวมถึงบุคลากรจากภายนอกสํานักงานบัญชีที่เขามาปฏิบัติงาน
กับสํานักงานบัญชีและตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง  
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ บุญยัง สหเทวสุคนธ 
(2553, หนา 15) พบวา ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นวา ควรใหพนักงาน
บัญชีไดมีโอกาสฝกอบรมในวิชาชีพเพิ่มเติม รวมทั้งผูประกอบการซ่ึงเปนลูกคาของสํานักงานบัญชีก็จะตองมีความรูทาง
บัญชีและจรรยาบรรณควรจะเขารับการอบรมดวยเชนกัน หนวยงานราชการที่เก่ียวของควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ขอมูลการเปล่ียนแปลงตางๆ และควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับขอมูลทางดานบัญชีอยูเสมอ 
  ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เน่ืองจากสํานักงานบัญชีตองจัดทํา
บัญชีและนําเสนองบการเงินไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปอยางเครงครัดตามที่กฎหมายกําหนด 
และงบการเงินเปนขอมูลที่สําคัญที่ผูใชงบการเงินตองนําไปใชในการวางแผนธุรกิจตอไป จึงตองมีความถูกตองและ
นาเชื่อถืออยางมาก รวมถึงตองมีการจัดทําหลักฐานการตรวจสอบรายงานของลูกคา โดยผูที่มีหนาที่หรือไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบกอนมีการสงมอบใหลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีคุณภาพการใหบริการ ของจิระวัฒน อนุวิชชานนท (2555, 
หนา 265-266) แนวความคิดของ พาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985) 
กลาววา ความเชื่อถือได เปนความสามารถในการใหบริการไดอยางถูกตองตามที่ไดใหคําม่ันสัญญาไวและตรงตอเวลา 
ลูกคามักตองการการบริการที่เชื่อถือได จะตองไมมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยที่ไมไดแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ตรงตอ
เวลานัดหมาย รักษากระบวนการแบบมาตรฐาน และไมเกิดขอผิดพลาด รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและ
ปญหาในการใหบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ของ แสงระวี อยูทอง (2556, หนา 1) ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
จุดเดนที่สุดของสํานักงานบัญชีคือ การจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินไดอยางถูกตอง ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและทันตามกําหนดเวลา ไมติดปญหากับกรมพัฒนาธุรกิจการคา สวนกลยุทธในการรักษาลูกคาคือ เนน
คุณภาพการใหบริการมากที่สุด 
  ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากสํานักงาน
บัญชีสวนใหญยังไมไดมีการกําหนดหัวขอการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีไวในวาระการประชุมเพื่อเปน 
การทบทวนของฝายบริหารพรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม เน่ืองจากผูบริหารคิดวาทางสํานักงานไดมีการติดตาม 
ตรวจสอบเปนปกติอยูแลว จึงไมไดนํามากําหนดเปนหัวขอเรือ่งที่จะตองประชุมอีก รวมถึงการจัดทําผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา ซ่ึงปจจุบันสํานักงานบัญชีสวนใหญยังไมไดจัดทําหรือใหความสําคัญตรงน้ี เน่ืองจากตองใชเวลา 
บุคลากรในการจัดทํา อาจจะทําใหเพิ่มตนทุน แตหากสามารถจัดทําไดก็จะทําใหไดทราบถึงความพึงพอใจหลังการใช
บริการหรือขอเสนอแนะอ่ืน โดยนําผลสํารวจมาปรับปรุงงานบริการใหตรงตามความตองการของลูกคาได ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดเรื่อง ความหมายของคําวาธุรกิจบริการ ของ เอนกลาภ สุทธินันท (2554 อางถึงใน จิตตินันท  
นันทไพบูลย, 2556, หนา 12) กลาววา ธุรกิจบริการ หมายถึง การสรางความพึงพอใจใหลูกคาโดยการใหความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตองแมนยํา การแกไขปญหาของลูกคาอยางถูกตองในขณะที่ลูกคามาใชบริการหรือ
ภายหลังจากที่ลูกคามารับบริการแลว รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปญหาการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีใน
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จังหวัดเชียงใหม ของ ภูริชญา ตาวิญโน (2555, หนา 1) พบวา สํานักงานบัญชีมีปญหาการพัฒนาคุณภาพสํานักงาน
บัญชีโดยรวมในระดับปานกลาง โดยปญหาดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชีอยูในลําดับที่สอง 
  ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เน่ืองจากสํานักงานบัญชี 
สวนใหญมีระบบการจัดเก็บเอกสารของลูกคาใหมีความปลอดภัยจากการสูญหาย ปองกันการเกิดความเสียหายเปนไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และยังมีการจัดเก็บในรูปแบบ Electronic file ตางๆ รวมถึงการสํารองขอมูล 
(Backup) อยูเสมอ อีกทั้งไดมีการจัดเก็บในแบบ Electronic file ที่เปนความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยนํา
วิธีการ 5ส. มาใช มีกระบวนการจัดระบบแยกประเภท และจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกใน 
การนํามาใชเม่ือตองการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดองคประกอบระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา (2558, หนา 7-12) กลาววา สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความ
เสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เก่ียวของ และการเก็บขอมูลในรูปของส่ือ
อิเล็กทรอนิกสตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงตองมีการกําหนดนโยบาย
คุณภาพและกระบวนการตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและใหเหมาะสมสํานักงานบัญชี และส่ือสารใหแกเจาหนาที ่
ภายในสํานักงานบัญชีอยางทั่วถึง รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอผลของ
การเขาสูระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในเขตกรุงธนเหนือ ของ รัฐพงศ กาพยเกิด (2556, หนา 1) พบวา 
มากที่สุดคือการวัดผล การวิเคราะห และการปรับปรุง เชน ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ทําใหสํานักงาน
บัญชีมีกระบวนการจัดเก็บขอมูลที่ดี ซ่ึงสามารถปองกันความเสียหาย สูญเสียและเส่ือมสภาพได และสํานักงานบัญชีมี
การเก็บสํารองขอมูลที่อยูในรูปของส่ืออิเล็คทรอนิคสเม่ือเขาสูระบบการรับรองคุณภาพ 
 2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ พบวา สํานักงานบัญชีที่มีรูปแบบธุรกิจแตกตางกัน มี
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในภาพรวมแตกตางกัน โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัด
และหางหุนสวนจํากัดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และรูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญและเจาของคนเดียว มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
  รูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียว ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ดาน
กระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี และดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีและดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย ทั้งน้ีเปน
เพราะวาการประกอบธุรกิจในรูปแบบเจาของคนเดียว เปนลักษณะการประกอบกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเปนเจาของ
หรือลงทุนคนเดียว วางแผน กําหนดนโยบาย และควบคุมการดําเนินงานเองทั้งหมด การดําเนินงานไมสลับซับซอน มี
ความคลองตัวสูงในการตัดสินใจดําเนินงาน กิจการมีขนาดเล็กกวาธุรกิจประเภทอ่ืน เม่ือกิจการประสบผลสําเร็จมีผล
กําไรก็จะไดรับผลประโยชนเพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันก็ยอมรับการเส่ียงภัยจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นเพียงคนเดียว
เชนกัน จึงยังไมไดใหความสําคัญในเรื่องการนโยบายคุณภาพของสํานักงานบัญชี (ประกาศเปนลายลักษณอักษรทั่วทั้ง
องคกร) รวมถึงการจัดทําแผนงานเก่ียวกับการประชุมทบทวนของฝายบริหาร ซ่ึงเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่ตอง
จัดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิด องคประกอบที่สําคัญของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
ของ สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ (2559, หนา 118-121) กลาววา ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน 
ประกอบดวย การจัดโครงสรางองคกร โดยกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมา
เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมภายในองคกรใหตระหนักวาคุณภาพเปนส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบใน 
การดําเนินการเก่ียวกับระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน รวมถึงมีการส่ือสารใหกับพนักงานทุกคนในสํานักงานได
ทราบอยางทั่วถึง รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความพรอม ปญหา และแรงจูงใจในการขอรับหนังสือรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของสํานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแกนของ วรลักษณ พิทักษ (2556, หนา 1-54) ผลการวิจัย
พบวา มีปญหาการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ปญหาการปฏิบัติตามขอกําหนดดานความรับผิดชอบของผูบริหารมากที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
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จรรยาบรรณ เน่ืองจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแกนสวนใหญเปนสํานักงานบัญชีที่มีลักษณะการประกอบกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทบุคคลธรรมดาจึงมักตัดสินใจและส่ังการดวยวาจาไมมีการจัดทํา แผนธุรกิจ จดบันทึก 
การตัดสินใจและการส่ังการไวเปนหลักฐาน อีกทั้งเจาของสํานักงานไมมีเวลา ตองออกไปพบลูกคาดวยตนเอง จึงไมมี
เวลาจัดทํานโยบายคุณภาพและแผนธุรกิจดังกลาว 
  รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ดาน 
การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี และดานกระบวนการที่เก่ียวของกับ
ลูกคาของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง และ ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย ทั้งน้ีเปน
เพราะวาการประกอบธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวนสามัญ เปนลักษณะการประกอบกิจการที่มีหุนสวนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
มาลงทุนและเปนเจาของกิจการรวมกัน ผูเปนหุนสวนทุกคนเปน "หุนสวนไมจํากัดความรับผิด" หมายถึง ถาหางหุนสวน
มีหน้ีที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทุกคนที่เปนหุนสวนตองรับผิดชอบหน้ีทั้งหมด โดยไมจํากัดจํานวนและหุนสวนแต
ละคนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานจัดการกิจการของหางหุนสวนทั้งหมดรวมกัน และหางหุนสวน
สามัญจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได จะมีขนาดใหญกวารูปแบบธุรกิจเจาของคนเดียวแตไมมาก ดังน้ันวิธีการ
บริหารจัดการงานก็ไมแตกตางกันมาก แตในลักษณะวิธีการปฏิบัติงานที่เปนธุรกิจสํานักงานบัญชีไมวาจะมีรูปแบบธุรกิจ
แบบไหนก็ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการมาตรฐานการบัญชีอยางเครงครัดเหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทฤษฏี
องคประกอบของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2558, หนา 7-12) กลาววา การปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี ตองปฏิบัติดังน้ี มีการจัดทําบัญชี ใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มีคูมือการปฏิบัติงานของ
ผูทําบัญชีและปฏิบัติตามคูมือน้ัน มีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค ของงาน และมีการฝกอบรม
เพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค มีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอย
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน มีการแตงตั้งและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข
กอนสงมอบใหกับลูกคา รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปญหาการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม
ของ ภูริชญา ตาวิญโน (2555, หนา 1) ผลการวิจัยพบวา สํานักงานบัญชีมีปญหาการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชี
โดยรวมในระดับปานกลาง ปญหาที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ปญหาดานความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี สวน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สํานักงานบัญชีที่มีลักษณะเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคลมีปญหาโดยรวมของ 
การพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหมจําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชีระดับปานกลาง  
  รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนจํากัด ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการเอกสาร
ของสํานักงานบัญชี ดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี และดานการจัดการทรัพยากรของ
สํานักงานบัญช ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และดานความรับผิดชอบ
ของผูบริหารของสํานักงานบัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปนเพราะวาการประกอบธุรกิจในรูปแบบหาง
หุนสวนจํากัด เปนลักษณะการประกอบกิจการที่มีผูเปนหุนสวน 2 ประเภท คือประเภทที่ไมจํากัดความรับผิดชอบ และ
ประเภทที่จํากัดความรับผิดชอบ และตองจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัดมีสถานภาพเปนนิติบุคคล จะมีขนาดใหญกวา
รูปแบบธุรกิจหางหุนสวนสามัญ แตจะมีระบบการบริหารงานที่ดีกวา มีการวางแผนระบบงาน การบริหารจัดการงานที่
เปนรูปแบบที่ชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมงานบริการตามปริมาณงานอยางชัดเจน และ
เสนอราคาใหลูกคาไดทราบกอนที่จะตัดสินใจจาง รวมถึงการจัดทําสัญญาจางการบริการตองระบุขอบเขตงานบริการ 
เพื่อเปนการสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการแกลูกคา และปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฏีสวนประสมการตลาดธุรกิจบริการ ของ สมวรร ธนศรีพนิชชัย (2557, หนา 4-5) กลาววา ดานราคา 
(Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) 
ของบริการน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน กําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับ
ระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน และแนวคิดองคประกอบของธุรกิจการบริการ 
ของ ชุติมา คลายสังข (2557, หนา 3) กลาววา เกณฑการพิจารณาอัตราคาบริการ และคุณภาพของการบริการ
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ประกอบดวย 1. ใหความสําคัญที่ราคา 2. ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3. ใหความสําคัญที่คุณภาพ 4. ราคาตัวแทน
จําหนาย ราคาสง และทฤษฏีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ ของจิระวัฒน อนุวิชชานนท (2555, หนา 265-266) 
แนวความคิดของ พาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี่ Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985) กลาววา ความ
ม่ันใจได ผูใหบริการตองทําใหลูกคาม่ันใจโดยปราศจากความเส่ียง ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทําใหเกิดความเชื่อใจ
ไดในตัวผูใหบริการ ประกอบดวย ความซ่ือสัตยและเชื่อถือได ความม่ันคงปลอดภัย ความม่ันใจในขีดความสามารถของผู
ใหบริการ และความสุภาพและเปนมิตร รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของ
นักบัญชีในเรื่องระบบคุณภาพ กับระดับปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ของ ธาริณี ฉิมยาม 
(2557, หนา 1 และ 61-64) ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี ในดานความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ ดาน
กระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคา มีความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดานการจัดการทรัพยากร และ
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี อยูในระดับมากที่สุด สวนการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีจําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญช ีพบวา ลักษณะสํานักงานบัญชีที่แตกตางกันมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหางหุนสวน
จํากัดมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
  รูปแบบธุรกิจบริษัทจํากัด ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชีและดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญช ีและดานความรับผิดชอบของผูบริหาร
ของสํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปนเพราะวาการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดเปน
การจัดตั้งบริษัทขนาดใหญเพื่อประกอบกิจการและนําผลกําไรมาแบงปนกันในระหวางผูรวมลงทุน และเพื่อความ
นาเชื่อถือในการประกอบกิจการ รูปแบบการประกอบการลักษณะบริษัทจํากัด จึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก “บริษัท
จํากัด หมายถึง บริษัทประเภทซ่ึงจัดตั้งขึ้นดวยการแบงทุนออกเปนหุน โดยแตละหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยผูถือหุนตางมี
ความรับผิดชอบที่จํากัด คือ ไมเกินจํานวนเงินที่ตนสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ” ลักษณะโครงสรางของบริษัทจํากัด
ตามกฎหมายจะประกอบดวยผูถือหุน คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และพนักงาน โดยผูบริหาร
จะมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย โครงสราง วางแผนระบบงาน กําหนดกลยุทธ เพื่อนํามาใชในการบริหารงานเปนอยาง
ดี ซ่ึงปจจุบันมีสํานักงานบัญชีที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบน้ีจํานวนมากที่สุด ดังน้ันผูบริหารสํานักงานบัญชีและพนักงาน
ตองปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมถึงการรักษาความลับ
ขอมูลของลูกคาเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดเรื่อง ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่  19) เรื่อง 
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของสภาวิชาชีพบัญชี (2553, หนา 68-70) จรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบไปดวย 1. ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 2. 
ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. การรักษาความลับ 4. ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 5. ความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 6. ความรับผิดชอบ
ตอเพื่อนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไปรวมทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและขอกําหนดแหงจรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังดวย รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาสํานักงานบัญชีสูสํานักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต ของ วิไล พินโยภรณ (2558, หนา 1) ผลการวิจัย
พบวา สํานักงานบัญชีที่มีรูปแบบการจดทะเบียน และ จํานวนกิจการที่รับทําบัญชีตางกัน มีความสัมพันธกับศักยภาพ
การเปนสํานักงานบญัชีคุณภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สํานักงานบัญชีที่จดทะเบียนแบบบริษัทจํากัดมีคาเฉล่ีย
ระดับการมีระบบปฏิบัติงานตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนํามาจากผลการวิจัยที่ไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
ดังน้ี 
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 1. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรจะมีความมุงม่ันในการเขารวมโครงการ “สํานักงานบัญชีคุณภาพ” โดยตอง
เริ่มตนดวยการกําหนดนโยบายการทํางานที่ชัดเจนและมีเปาหมาย รวมถึงการนํานโยบายดังกลาวไปเปนแผนการในการ
กําหนดวิธีการปฏิบัติงานอยาง ถูกตองตามขอกําหนดการรับรองสํานักงานบัญชีคุณภาพเพื่อประโยชนและภาพลักษณที่
ดีของสํานักงาน 
 2. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรจะมีการส่ือสารถึงนโยบายการปฏิบัติงานใหพนักงานรับทราบและปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน 
 3. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรมีการจัดทําสัญญาจางการรับทําบัญชีระหวางสํานักงานบัญชีกับลูกคา เพื่อเปน
การรักษาสิทธิประโยชนตางๆ ทั้ง 2 ฝาย เชน หลักเกณฑการคิดคาบริการ เงื่อนไขการชําระคาบริการ การรักษา
ความลับของลูกคา เปนตน 
 4. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรมีการจัดทําแผนการดูแลรักษาอุปกรณสํานักงานที่ใชในการจัดทําบัญชี เพื่อ
คอยตรวจสอบความพรอมของอุปกรณสํานักงานที่จะตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ และบํารุงรักษาตามแผนงานน้ัน 
รวมถึงการจัดทําการบันทึกแผนการบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานทุกครั้ง 
 5. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรกําหนดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนปญหาที่ลูกคาพบและกําหนดวิธีการใน
การจัดการเรื่องรองเรียนจากลูกคา 
 6. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรมีการสํารวจความพึงพอใจลูกคาหลังจากที่ไดรับบริการ เพื่อนําผลการสํารวจ
และขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงระบบการทํางานใหตรงตามความตองการของลูกคา 
 7. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรมีการนํานโยบายดาน 5ส. มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสถานที่ทํางาน และการจัดเก็บเอกสาร 
 8. ผูบริหารสํานักงานบัญชีควรจะมีการศึกษาขอกําหนดการรับรองสํานักงานบัญชีคุณภาพอยางละเอียด และ
ทําการสํารวจความพรอมของสํานักงาน รวมถึงศึกษาความเปนไปไดในการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานในทุกดาน
กอนที่จะเขารวมโครงการ “สํานักงานบัญชีคุณภาพ” เน่ืองจากหากเริ่มโครงการไปแลวแตทําไมสําเร็จเพราะติดปญหา
บางประการที่ไมสามารถแกไขไดจริง ก็จะทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจาย 
 9. ควรมีการจัดสัมมนาเพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยใหผูประกอบการ
สํานักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการเขามารวม โดยจะมีเจาหนาที่ใหขอมูล ความรู และขอแนะนํา ตลอดจนการสราง
ความรู ความเขาใจตอผลประโยชนที่สํานักงานบัญชีจะไดรับเม่ือผานการรับรองคุณภาพ หากสํานักงานบัญชีใดไดรับการ
รับรองก็เทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเช่ือถือและความ
เชื่อม่ันแกผูที่สนใจจะใชบริการ นอกจากน้ียังเปนการสรางการไดเปรียบคูแขงขันและเปนการยกระดับคุณภาพของ
สํานักงานบัญชีไทยสูมาตรฐานสากล 
 10. ควรมีการกําหนดสิทธิประโยชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหสํานักงานบัญชีมีความสนใจในการเขารวมโครงการ
สํานักงานบัญชีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจากเดิม รวมถึงการใหสํานักงานบัญชีขนาดเล็กสามารถยื่นขอเขารวมโครงการไดดวย 
เชน การใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับสํานักงานบัญชีที่เขารวมโครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพเปนกรณีพิเศษ 
 11. ควรมีการกําหนดคาใชจายที่เก่ียวของกับการขอรับรองเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพตามขนาดธุรกิจของ
สํานักงานบัญชี เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเขารวมโครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพใหกับผูประกอบการสํานักงานบัญชี
ขนาดเล็ก 
 12. ควรมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ“สํานักงานบัญชีคุณภาพ”ในทุกจังหวัด เพื่อสะดวกในการติดตอ 
หรือขอคําแนะนํา ในการพัฒนาสํานักงานบัญชีตามโครงการน้ี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 การทําวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรักษามาตรฐานการดําเนินงานสํานักงานบัญชีคุณภาพ” 
เน่ืองจากทางสํานักงานบัญชีคุณภาพตองมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกป และตอใบอนุญาตทุกๆ 3 ป ดังน้ัน สํานักงาน
บัญชีจะรักษาคุณภาพการดําเนินงานอยางไรใหสามารถตอใบอนุญาตไดอยางตอเน่ือง รวมถึงเปนขอมูลนําไปใชเปนแนว
ทางการพฒันาใหแกสํานักงานบัญชีที่ยังไมไดรับการรับรองคุณภาพอีกดวย  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต และ 2) เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกแผนปดแผลแนวใหมใน 
การรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่
คลังเวชภัณฑ แพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวน 86 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม คาความเชื่อม่ัน .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบที การวิเคราะหความ
แปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหม  ใน
การรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ 
และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง 
และ 2) ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือ แผนปดแผลแนวใหมในการ
รักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ
อายุงานตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
คําสําคัญ  การตัดสินใจซ้ือ  แผนปดแผลแนวใหม 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) investigate the affecting purchase decision toward 
advanced wound dressing at Vachira Phuket Hospital, and 2) compare the marketing mixes factors 
used in the affecting purchase decision toward advanced wound dressing at Vachira Phuket Hospital. 
Categorized by personal factors. The sample group of this research was 86 medical supply officers, 
doctors, nurses, medical personnel in Surgery Department, Vachira Phuket Hospital. Instrument used 
was questionnaire with .95 reliability. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
means, standard deviations, t-test, and analysis of variance  with LSD.  
 The findings of the research revealed that: 1) marketing mixes factors affected purchase 
decision toward advanced wound dressing at Vachira Phuket Hospital overall at a high level, 
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considering each factor, it was found that product and price factors were at high levels while place 
and promotion factors were at moderate levels; and 2) the comparison of the marketing mixes 
factors used in the affecting purchase decision toward advanced wound dressing at  Vachira Phuket 
Hospital showed that the subjects with different gender, age, status, education background, position 
and service year had no statistical difference in the overall level of purchase decision toward 
advanced wound dressing at Vachira Phuket Hospital.  
 
Keywords:  purchase decision, advanced wound dressing 
 
บทนํา 
 วิวัฒนาการของการดูแลบาดแผลมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และมีทางเลือกใหแกบุคลากรทางการแพทย
มากขึ้น เดิมในอดีตการดูแลบาดแผลมีอุปกรณหรือวัสดุที่ใชในการทําแผลมีอยูไมมาก หรืออาจใชวัสดุที่หาไดจาก
ธรรมชาติ เชน ใบไม ผา และมีการพัฒนาเปนผากอซ เปนตน ดวยการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย ทําให
นวัตกรรมการดูแลบาดแผลเปล่ียนแปลงไปมาก ไดมีการผลิตวัสดุในการดูแลบาดแผลออกมามากมายหลายชนิด ทําให
สามารถดูแลบาดแผลใหกับผูปวยไดในทุกๆ บาดแผล แตในการเลือกใชวัสดุตางๆ น้ัน ผูที่ใหการดูแลบาดแผล ควรที่จะ
ทราบวาวัสดุในการดูแลบาดแผลน้ันมีชนิดใดบาง ขอดีขอเสียของวัสดุแตละอันเปนอยางไร โดยเฉพาะในแผลเรื้อรัง 
(Chronic wound) ชนิดตางๆ ซ่ึงตองการการดูแลมากกวาแผลเฉียบพลัน (Acute wound) วัสดุทําแผลที่ดีควรมี
ลักษณะดังตอไปน้ี เชน สามารถดูด ซึมและเก็บกักสารคัดหล่ังที่ออกมาจากแผลได ไมมี ส่ิ งตกคางอยู ในแผล 
นํ้าสามารถซึมผานออกได ลดความถี่ในการทําแผล ลดความเจ็บปวดใหผูปวย กระตุนการหายของบาดแผล เปนตน โดย
สามารถแบงตามชนิดของวัสดุทําแผลตามลักษณะการทํางาน เชน การตัดเน้ือตาย ตานปฏิชีวนะ ดูดซึมนํ้าได เปนตน 
(เกงกาจ วินัยโกศล, 2556, หนา 18) 
 ผูปวยที่มีแผลเรื้อรังในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา บางรายตอง
เดินทางไปทําแผลที่โรงพยาบาล หรือทําแผลที่สถานพยาบาลใกลบานทุกวัน ทําใหตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาสูง 
ในบางรายตองนอนโรงพยาบาลเพื่อรอทําแผล ซ่ึงอาจสงผลตออัตราการครองเตียงที่นานขึ้นโดยไมจําเปน โดยวัสดุที่ใช
การดูแลแผลมากมายที่สามารถเลือกใชแลวชวยลดความถี่ในการทําแผล และยังชวยทําใหแผลหายเร็วขึ้น ผูปวยไม
จําเปนตองนอนโรงพยาบาล หรือทําใหระยะเวลาในการนอนพักรักษาโรงพยาบาลส้ันลง (ขวัญจิตร ปุนโพธ์ิ, 2556, หนา 
5) 
 จะเห็นไดวาแผนปดแผลแนวใหมเปนองคประกอบที่มีสวนทําใหมีการพัฒนาแนวทางการดูแลบาดแผลไดอยาง
เปนรูปธรรม เปนองคประกอบที่ชวยขับเคล่ือนการรักษาใหกับผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่เปนแผลเรื้อรัง ซ่ึง
บางครั้งไมสามารถคาดระยะเวลาการหายของแผลได และอีกทั้งตองใชคาใชจายในการรักษาคอนขางสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแผลในเทาเบาหวาน แผลกดทับ แผลหลอดเสน เปนตน ซ่ึงพยาธิสภาพของโรคก็มีความซับซอน แผลคอนขาง
หายชา และมีแนวโนมในการรักษาเปนเวลานาน แผนปดแผลแนวใหมจึงไดนํามาเปนทางเลือกใหกับคนไขกลุมน้ีอีกทาง
หน่ึง 
 จากการวิจัยของ Transparency Market Research ในหัวขอเรื่อง Wound Dressings Market : 2013-
2019 โดยอางถึงสหพันธเบาหวานนานาชาติที่มีการรายงานวาประเทศไทยจะมีผูปวยประมาณ 3 ลานคนไดรับทุกข
ทรมานกับโรคเบาหวานในป ค.ศ. 2013 น้ีจํานวนมากของประชากรที่เปนโรคเบาหวานจึงคาดวาจะเรียกการเติบโตของ
จํานวนคนที่ทุกขทรมานจากโรคเบาหวานแผลที่เทา ประชากรที่เพิ่มขึ้นน้ีมีแผลเบาหวานที่เทาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น การ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑดูแลแผลขั้นสูง ปจจัยขับเคล่ือนหลักสําหรับการเจริญเติบโตของตลาดน้ีไดแก นโยบายระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศที่ใหญที่สุดในเครือขายที่กวางขวางของส่ิงอํานวยความสะดวกดานการดูแลสุขภาพและความ
มุงม่ันของรัฐบาลในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพของประชากรทั้งหมด นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นในจํานวนของผูปวยที่
ทุกขทรมานกับโรคเบาหวานแผลที่เทาและการยอมรับเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑดูแลแผลขั้นสูงกวาแผลแบบดั้งเดิมตอไปจะ
ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตของตลาดตอไป (Wound Dressings Market, 2013, pp.69-71) 
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 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปนหน่ึงในโรงพยาบาลที่อยูในจังหวัดภูเก็ต เปนสถานพยาบาลที่ตองรองรับผูปวยทั้ง
ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง เชน ผูปวยจากจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง ซ่ึงจํานวนผูปวยนอกที่มา
รับการรักษาเฉล่ียวันละ 2,000 ราย โดยมีทั้งผูปวยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง และผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุตางๆ ในที่มีผูปวยที่
เขามารับการรักษาบาดแผล ไมวาจะเปนแผลเฉียบพลัน แผลเรื้อรัง มีเปนจํานวนมาก แตดวยจํานวนบุคลากรทาง
การแพทยที่มีจํากัด จึงทําใหทางโรงพยาบาลมีความตองการเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑทางการแพทยที่มีความทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาที่ใชเปนแนวทางการรักษาที่ชวยใหผลการรักษาสัมฤทธ์ิผลดี และมีประสิทธิภาพ แผนปดแผล
แนวใหมจึงเปนเวชภัณฑตัวหน่ึงที่ถูกใชเปนทางเลือก ในการใชรักษาแผลใหผูปวยเพื่อเพิ่มผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
แผลหายเร็ว ลดความเจ็บปวด ลดความถี่ในการทําแผล ลดการนอนโรงพยาบาลของผูปวย ลดคาใชจายโดยรวมของการ
รักษา และอีกทั้งสามารถสงผลถึงการชวยลดภาระงานของพยาบาลในการทําแผล ในขณะที่มีกําลังงานของพยาบาล
คอนขางมีจํากัด โดยทางโรงพยาบาลไดเริ่มมีการนําแผนปดแผลแนวใหมเขามาใชรักษาผูปวยเม่ือหลายปกอนซ่ึงสามารถ
ชวยใหการรักษาผูปวยประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยในป งบประมาณ 2559 ไดมีการจัดซ้ือแผนปดแผลแนวใหม
ทั้งส้ิน 29 รายการ มูลคากวา 3 ลานบาท (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2559, หนา 8) 
 นอกจากน้ี จากขอมูลจํานวนผูปวยที่เขามารับการรักษาบาดแผลที่ศูนยดูแลบาดแผลในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลบาดแผลเรื้อรังโดยตรง พบวามีแนวโนมผูปวยมากขึ้น โดยมีผูปวยเขารับการรักษา
บาดแผลเรื้อรัง เชน แผลเบาหวาน แผลหลอดเลือด แผลกดทับ เปนตน ประมาณ 660 รายตอเดือนหรือคิดเปน
ประมาณ 7,920 รายตอป (คิดที่ประมาณ 30 รายตอวัน จํานวนวัน 22 วันตอเดือน เฉพาะวันเปดราชการ) ผูปวยแผล
เรื้อรังเหลาน้ีตองใชระยะเวลารักษาประมาณ 2-3 เดือนตอคน มีผูปวยแผลเรื้อรังรายใหมประมาณ 10 คนตอเดือน อีก
ทั้งยังมีคาใชจายทั้งคายา อุปกรณการทําแผล และคาเดินทางในการเขามารับการรักษาคอนขางสูง แผนปดแผลแนวใหม
จึงนาจะเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยแกปญหาในการรักษาผูปวยแผลเรื้อรังไดเปนอยางดี อน่ึงการนําแผนปดแผลแนว
ใหมมาใชในโรงพยาบาลอาจตองมีขั้นตอน กระบวนการในการนําเขาในบัญชีของโรงพยาบาล โดยตองผาน
คณะกรรมการพิจารณาเวชภัณฑของโรงพยาบาลและการนําไปใชกับผูปวยก็ตองพิจารณาตามลักษณะ ความจําเปน 
และสภาพของแผล เปนสําคัญ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดแกผูปวย(โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2560, หนา 22) 
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องน้ี เน่ืองจากในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีความตองการใชแผนปด
แผลแนวใหมในแงของชนิด ลักษณะ จํานวนการใชงาน และประสิทธิภาพการรักษาแผลใหกับผูปวย โดยจะทําใหผูปวย
ที่ไดรับการรักษาแผลหายไดเร็วขึ้น ลดความถี่ในการเดินทางมาโรงพยาบาลของผูปวย และลดภาระงานของบุคลากรทาง
การแพทยไดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใชในการตัดสินใจเลือกแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวย
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เจาหนาที่คลังเวชภัณฑของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวน 109 คน 
(โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2559, หนา 3) 
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  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก เจาหนาที่คลังเวชภัณฑ พยาบาลหองทําแผล พยาบาลหอผูปวยสามัญ
ศัลยกรรม หอผูปวยหนักศัลยกรรม หอผูปวยพิเศษศัลยกรรม และแพทยแผนกศัลยกรรม โดยใชเกณฑการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970, pp.608-610) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
(Stratified random sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 86 คน ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  จํานวนประชากรทั้งหมด โดยแยกเปนหนวยงาน (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2559, หนา 3) 
 

เจาหนาที่คลังยาเวชภัณฑของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
หนวยงาน จํานวนพนักงาน (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

เจาหนาที่คลังเวชภัณฑ    6  5 
พยาบาลหองทําแผลและศูนยดูแลบาดแผล    7  6 
พยาบาลหอผูปวยสามัญศัลยกรรม   40 31 
พยาบาลหอผูปวยหนักศัลยกรรม   15 10 
พยาบาลหอผูปวยพิเศษศัลยกรรม   18 16 
แพทยแผนกศัลยกรรม   23 18 

จํานวนรวมทั้งส้ิน 109 86 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง น้ี 
แบบสอบถามมี 3 สวนคือ 
   สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนการตรวจสอบ รายการ จํานวน 5 ขอ ไดแก 
เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและ อายุงาน 
   สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกแผนปดแผลแนวใหม 5 ดานคือ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณ 5 คาระดับของลิเคอรท (Likert หcales) โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ 
     มากที่สุด   ให  5  คะแนน  
     มาก   ให  4  คะแนน  
     ปานกลาง  ให  3  คะแนน  
     นอย    ให  2  คะแนน 
     นอยที่สุด   ให  1  คะแนน 
   สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามเขียนแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจซ้ือแผนปด
แผลแนวใหมสําหรับผูปวยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
  2.3 นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได
ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสม 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Frederick, J. G and Lori-ANN, B.F. (2012, pp.443-444) โดยกําหนดคา
ความเชื่อม่ันไวเทากับ 0.70 ซ่ึงปรากฎไดเทากับ 0.90 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูง 
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 3. การรวบรวมขอมูล 
  3.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม โดยผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จํานวน 86 ชุด 
   3.1.1 ดําเนินการเก็บขอมูลในในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
   3.1.2 ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง พรอมทั้งชี้แจงและรอเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 
  3.2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา มีการอธิบายถึงวัตถุประสงคของการศึกษาอธิบายถึงแบบสอบถาม
ใหกลุมตัวอยางเขาใจ และใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลดวยตนเอง 
  3.3 รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  สวนที่ 1 ใชขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน และอายุงาน สถิติการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) คือ คาความถี ่และคารอยละ 
  สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเปนคําถามปลายเปด โดยการเก็บ
รวบรวมเปนหมวดหมู 
  เกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย 
  การแปลความหมายของระดับคะแนนในสวนที่ 2 ไดแปลผลระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
เจาหนาที่คลังเวชภัณฑของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยใชคาเฉล่ียของผลคะแนนเปนตัวชี้วัดตามเกณฑในการวิเคราะห 
ตามแนวของ Best W. John. (1977, p.190) มีรายละเอียดดังน้ี 
      คาเฉล่ีย      ระดับการตัดสินใจ 
    4.50–5.00  มีการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 
    3.50–4.49  มีการตัดสินใจในระดับมาก  
    2.50–3.49  มีการตัดสินใจในระดับปานกลาง  
    1.50–2.49  การตัดสินใจในระดับนอย  
    1.00–1.49  มีการตัดสินใจในระดับนอยที่สุด  
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 2  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศหญิง 67 77.91 
2.  อายุ 30-40 ป   33 38.37 
3.  สถานภาพสมรส 49 56.97 
4.  ปริญญาตรี 67 77.91 
5.  พยาบาล 63 73.25 
6.  อายุงาน 11-20 ปขึ้นไป 30 34.88 
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  จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 67 
คน คิดเปนรอยละ 77.91 อายุสวนใหญมีอายุ 30-40 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 38.37 สถานภาพสวนใหญสมรส 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 56.97 ระดับการศึกษา สวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเปน
รอยละ 77.91 ตําแหนงงานสวนใหญเปนพยาบาล จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 73.25 อายุงานสวนใหญมีอายุงาน 
11-20 ปขึ้นไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 34.88 
 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อแผนปดแผลแนวใหมใน
การรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 
ตารางที่ 3  คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปด 
    แผลแนวใหม ในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวม 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
n = 86 

X  S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ดานผลิตภัณฑ 3.98 0.44 มาก 
2. ดานราคา 3.70 0.51 มาก 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.34 0.64 ปานกลาง 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.44 0.66 ปานกลาง 
โดยภาพรวม 3.62 0.42 มาก 

 
  จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมใน
การรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.62) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
ผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก 2 ดาน ระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน
ผลิตภัณฑ ( X = 3.98) ดานราคา ( X = 3.70) ดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.44) และดานชองทางการจัดจําหนาย 
( X = 3.34)  
 3. เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อแผนปดแผลแนวใหมในการ
รักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปด
แผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
  3.1 กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานผลิตภัณฑ และดานราคา แตกตางกัน 
  3.2 กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน โดยพบวาผลิตภัณฑ แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 
ป และ 51-60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 ป และ 51-60 
ป  มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานผลิตภัณฑ สูง
กวากลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 30 ป กลุมตัวอยางที่มีอายุ 51-60 ป มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหม
ในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-40 ป 
และ 41-50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-40 ป และ 41-50 ป 
มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานการสงเสริม
การตลาด สูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 51-60 ป  
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  3.3 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวย
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.4 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษา
ผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปน 
รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ แตกตางกัน โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการตัดสินใจ
เลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานผลิตภัณฑ แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาเอก มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดาน
ผลิตภัณฑ สูงกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี
  3.5 กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษา
ผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ และดานราคา แตกตางกัน โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานพยาบาล มีระดับการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานผลิตภัณฑ แตกตางกับกลุม
ตัวอยางที่มีตําแหนงงานแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงาน
แพทย มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานผลิตภัณฑ 
สูงกวากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานพยาบาล และกลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานพยาบาล มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
แผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานราคา แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงาน
แพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉล่ียแลวกลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานแพทย มีระดับการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานราคา สูงกวากลุมตัวอยางที่มี
ตําแหนงงานพยาบาล 
  3.6 กลุมตัวอยางที่มีอายุงานตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวย
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุงาน 30 ปขึ้นไป มีระดับการตัดสินใจเลือก
ซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกับกลุม
ตัวอยางที่มีอายุงาน 3-10 ป อายุงาน 11-20 ป และอายุงาน 21-30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดย
เฉล่ียแลวกลุมตัวอยางที่มีอายุงาน 3-10 ป อายุงาน 11-20 ป และอายุงาน 21-30 ป มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผน
ปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดานการสงเสริมการตลาด สูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
งาน 30 ปขึ้นไป 
 
อภิปรายผล  
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 การอภิปรายผลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อแผนปดแผลแนวใหม 
ในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 ผลการวิจัย การตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พบวาใน
ภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
ชองทางการจัดจําหนาย โดยแตละดานมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี  
 ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ  ผลิตภัณฑที่หลากหลายใหเลือกซ้ือ มี
ประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวด การดูดซับส่ิงคัดหล่ัง ชวยสมานแผลไดดี และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑของ Philip Kotler and Kevin Keller (2012, p. 229) ที่กลาววาผลิตภัณฑในรูป
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ของผลิตภัณฑเบ็ดเสร็จ (Total Product) หมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและผลประโยชนอ่ืนที่ผูบริโภคไดรับ
จากการซ้ือสินคาน้ัน  โดยเนนถึงการสรางความพอใจใหแกผูบริโภคและสนองความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรัตน ภูธรรมะ (2558, หนา ก) เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานขายยา ใน
เขตเทศบาล อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสบทางการตลาดของรานขายยา ดาน
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ดานราคา ผลการวิจัยพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ราคาเปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณา
เลือกซ้ือแผนปดแผลของโรงพยาบาลหรือผูปวย สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ของ 
Philip Kotler and Kevin Keller (2012, p. 229) ที่กลาววาการกําหนดราคาที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑที่จะนําไป
เสนอขาย ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ก็จะเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อารรีัตน ภูธรรมะ (2558, หนา ก) วิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
รานขายยา ในเขตเทศบาล อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการวิจับพบวา ปจจัยสวนประสบทางการตลาดของรานขาย
ยา ดานราคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวิจัยพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการ
รักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผลิตภัณฑแผนปดแผล
แนวใหมมีตัวแทนจําหนายขายหลายรายในตลาด สามารถพิจารณาส่ังซ้ือไดงาย และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนายของ Philip Kotler and Kevin Keller (2012, p. 229) ที่กลาววา ผลิตภัณฑ
ที่ถูกผลิตขึ้นมา ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซ้ือและไมสามารถจะจัดหามาไดเม่ือเกิดความตองการ ผลิตภัณฑน้ันก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได และสอดคลองกับงานวิจัยของ OU LIYUN (2556, หนา ฆ) ซ่ึงไดทําการ
วิจัย ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสมุนไพรจีนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสมุนไพรจีนประเภทยา ดานชองทางการจําหนาย อยูในระดับ
ปานกลาง 
 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษา
ผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผลิตภัณฑที่ใชเฉพาะกับการ
รักษาพยาบาลผูปวย ติดขัดระเบียบ กฎหมายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือส่ือสารเฉพาะไดในกลุมเปาหมาย
เทาน้ัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ของ Philip Kotler and 
Kevin Keller (2012, p. 229) ที่กลาววา การสงเสริมการตลาด (Promotion)  การสงเสริมการตลาดเปนวิธีการที่จะ
บอกใหลูกคาทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑที่เสนอขาย เพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑออกจําหนายในตลาด และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ OU LIYUN (2556, หนา ฆ) ทําการวิจัย ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการซ้ือสมุนไพรจีนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของสมุนไพรจีนประเภทยา ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง 
 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อแผน 
ปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมใน 
การรักษาผูปวยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงานตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวย
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ในการตัดสินใจซ้ือแผนปดแผลแนวใหมใน
การรักษาพยาบาลผูปวยของโรงพยาบาล จะเปนการตัดสินใจในขั้นสุดทายโดยผูปวย ซ่ึงตองพิจารณาถึงความสามารถใน
การจาย หรือความครอบคลุมตามสิทธ์ิในการรักษาพยาบาล หรือตามความเห็นของแพทยถึงจําเปนที่ตองใชใน 
การรักษาพยาบาลผูปวย ในกระบวนการพิจารณาจัดซ้ือเวชภัณฑของโรงพยาบาลจะดําเนินการโดยคณะกรรมการ
พิจารณาเวชภัณฑ ทําใหมีผลตอระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือแผนปดแผลแนวใหมในการรักษาผูปวย ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer buying decision process) ของศิริวรรณ เสรีรัตน และ



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

89 

คณะ (2560, หนา 157-165) ที่กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมี 5 ขั้นตอน โดยในขั้นการประเมิน
ทางเลือก ผูบริโภคจะประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนตัดสินใจ ซ่ึงเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลที่
มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศกร พิบูลย (2557, 
หนา ง) ไดทําการวิจัย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจใชบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการแผนกผูปวยนอกที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน สิทธิการรักษาพยาบาลตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจใชบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะนําไปพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของแผนปดแผลแนวใหม 
ดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑ 
 1. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพแผนปดแผลแนวใหมใหมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อที่ดีขึ้น สามารถใชกับแผลที่
มีการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงจะชวยทําใหแผลหายไดเร็วขึ้น และลดความถี่ในการทําแผลใหกับผูปวย 
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแผนปดแผลแนวใหมรวมกับภาคเอกชนที่เปนของคนไทยใหมากขึ้น เพื่อลดการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศและทําใหราคาที่ถกูลงกวาปจจุบัน 
 ดานราคา 
 1. ควรมีการปรับราคาผลิตภัณฑแผนปดแผลแนวใหมใหต่ําลง หากฝายจัดซ้ือของโรงพยาบาลมีคําส่ังซ้ือใน
ปริมาณที่มากขึ้น เพื่อใหราคาตอหนวยลดลง 
 2. ควรมีการใหผูคา(ภาคเอกชน) ไปขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อใหมีการกําหนด
ราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังทําใหทางโรงพยาบาลสามารถตั้งงบประมาณการจัดซ้ือไดงายขึ้น 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 1. ควรมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายในรานขายยาหรือรานสะดวกซ้ือใหมากขึ้น เพื่อใหผูปวยสามารถหา
ซ้ือเองได ซ่ึงผูปวยสามารถดูแลบาดแผลตนเองในระยะเบื้องตน  
 2. ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานอินเตอรเนตและเว็ปไซดของผูขายใหมากขึ้น เพื่อใหผูปวยเขาถึง
ผลิตภัณฑและศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑไดมากชึ้น 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 1. ควรมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อแนะนํา, นําเสนอความรูเก่ียวกับแผนปดแผลแนวใหมใหกับบุคลากรทาง
การแพทยและผูปวยบาดแผล เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดและเขาใจผลิตภัณฑแผนปดแผลแนวใหมตอการรักษา
บาดแผลเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการใหความรูเก่ียวกับแผนปดแผลแนวใหมผานหลากหลายส่ือ เพื่อใหความรูกับบุคลากรทางการ
แพทยหรือผูสนใจแผนปดแผลแนวใหมวงกวางเพิ่มขึ้น เชน ไฟลวีดีโอ, บทความในวารสารทางการแพทย, โบชัวรหรือ
แผนพับ โดยวางตามหนวยงานทําแผลในโรงพยาบาลใหมากขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  
 ควรทําการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจของผูปวยในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแผนปดแผลแนวใหม โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางในการวิจัยคือผูปวย หรือญาติผูปวยที่เปนผูตัดสินใจใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ี เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑในมุมมองของผูปวยหรือผูบริโภคโดยตรง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด จําแนกขอมูลสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด จํานวน 92 คน โดยสุมตัวอยางอยางงาย ตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหคาที  การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD โดยกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด
คือ ดานความรับผิดชอบการบริหาร รองลงมาคือ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการทําใหเกิด
ผลิตภัณฑเปนจริง ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ และดานการบริหารทรัพยากรและ 2) ผลการเปรียบเทียบปจจัย
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ 
จํากัด พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมแตกตางกัน สวนพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน 
และแผนกงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ  ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) investigate employees’opinions toward ISO 
9001:2008 quality management system of Wonnapob Co.,Ltd, and 2) compare employees’opinions 
toward ISO 9001:2008 quality management system of Wonnapob Co.,Ltd classified by personal 
factors. The samples were 92employeesof Wonnapob Co.,Ltd selected by using Krejcie and Morgan 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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Table. Simple random sampling was used. The instrument used was a questionnaire. Statistics used 
to analyze data were percentage, means, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Least 
Significant Difference: LSD multiple comparisons with the level of statistical significance of .05. 
 The results of this research showedthat:1) the overall employees’ opinions toward ISO 
9001:2008 quality management system of Wonnapob Co. Ltd was at high levels in which the aspect 
of management responsibility was the highest followed by the aspects of measurement, analysis and 
improvement, actual production, quality management system, and resource management 2) The 
comparison of employees’opinions toward ISO 9001:2008 quality management system of Wonnapob 
Co.,Ltd showed that employees with different education,  position, and  average monthly income 
had different opinions toward the overall ISO 9001:2008 quality management system. And 
employees with different gender, age, length of work, and department had no different opinions 
toward the overall ISO 9001:2008 quality management system at the statistical significance level of 
.05. 
 
Keyword:  quality management system 
 
บทนํา 
 ระบบมาตรฐานตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญที่องคกรธุรกิจตองทําควบคูกับการดําเนินธุรกิจไปพรอมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมองวาผลกระทบทางดานระบบ บริหารคุณภาพสงผลถึงผลิตภัณฑและความสามารถ
เชิงการแขงขันทั้งดานธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ ซ่ึงเปนส่ิงที่ทุกๆ ประเทศจะตองตระหนักถึงความสําคัญ 
(ดวงใจ หทัยรัตนศิริ, 2557) โดยระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9000 เปนหน่ึงในอนุกรม มาตรฐานสากลซ่ึง
ถูกประกาศใชโดยองคการระหวาง ประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO) ซ่ึงปจจุบัน ISO มีสมาชิกจากทั่ วโลกให การยอมรับ ในสวนของประ เทศไทยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดประกาศใหมาตรฐาน ISO 9000 เปนมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพแหงชาติในป
พ.ศ. 2534 จึงทําใหองคกรตางๆ ในประเทศไทยนําระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาประยุกตใชใน
องคกรและขอการรับรองจากสถาบันที่ใหการรับรองกันอยางแพรหลาย 
 มาตรฐาน ISO 9001 เปนขอกําหนด ซ่ึงไดมีการเสนอแนะใหนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มากําหนด
เปนกลยุทธในการตัดสินใจขององคกร มาตรฐานน้ีเปนแนวทางสําหรับสรางระบบบริหารคุณภาพในองคกร ซ่ึงเปนความ
รับผิดชอบขององคกรโดยตรงในการออกแบบและนําระบบบริหารคุณภาพมาใชในองคกร มาตรฐานน้ีใชในการประเมิน
ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการของลูกคา ดังน้ัน มาตรฐานน้ีจึงใชในการปรับปรุงองคกรเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ในสวนของการรับรองเน้ือหาสามารถนําไปประเมินประสิทธิภาพขององคกรได  
(ปรียาวดี ผลเอนก, 2558, หนา 204) 
 บริษัท วรรณภพ จํากัด เปนผูผลิตขาวสารบรรจุถุง เพื่อจําหนายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ 
ปาปวนิวกินีเปนประเทศที่สงออกขาวเปนอันดับหน่ึง บนเน้ือที่ 8 เฮกเตอรซ่ึงเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญในเมืองเลย 
เปนศูนยกลางการกระจายสินคาในแถบโอเชียเนียไมเฉพาะขาว แตยังรวมถึง กลองโฟม ยารักษาโรค เกลือ และน้ําตาล 
โดยใชเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยตั้งแตกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาวที่รับเขา การชั่งนํ้าหนัก การจัดเก็บ  
การทําความสะอาด การแยกหิน การขัดเงา การคัดขนาดและสีของขาว ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑที่สะอาดและ
ปลอดภัย ทําใหขาวสารของเราทุกถุงเต็มเปยมไปดวยคุณภาพ โดยมีนโยบายในการคัดสรรพันธุขาวที่ไมมีการต ัดตอ
พันธุกรรม และใชระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยใน กระบวนการผลิต เพื่อใหขาวไทยเปนสินคาสงออกที่มีคุณภาพที่รูจักไป
ทั่วโลก (บริษัท วรรณภพ จํากัด, 2559) 
 จากการเก็บสถิติรายงานประจําป 2559 ที่ผานมาแมจะมีการนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
มาใชแลวยังประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยู ในหลายแผนกซ่ึงมีความเขาใจไมตรงกันเก่ียวกับเรื่อง 
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การจัดการคุณภาพ เชน 1) แผนกผลิตสินคา มีการผลิตสินคาลาชา สินคามีส่ิงเจือปนมีเศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม 
เน่ืองจากเครื่องตรวจจับโลหะไมสามารถทํางานตรวจจับได และผลิตขาวไดไมตามแผนการผลิต 2) แผนกจัดซ้ือ บรรจุ
ภัณฑไมไดคุณภาพตามมาตรฐานและผิดสเปค การสงมอบขาวสาร และอะไหลเครื่องจักรลาชาไมทันตามกําหนด 3) 
แผนกตรวจสอบคุณภาพ การตรวจคุณภาพของขาว และบรรจุภัณฑไมดีพอทําใหเกิดปญหารับของเสียเขามาใชงาน และ
มีปญหาในการเรียกคืนสินคา 4) แผนกสงออก ถูกรองเรียนจากลูกคาตางประเทศในการสงออกขาวลาชา และสินคามี
มอด แมลงมุมตั้งแตตนทางทําใหสินคาเสียหาย ตองทําใหมีภาระในการรมยาสินคา 5) แผนกคลังสินคา พบปญหาขาวมี
มอดในคลังสินคา ไมสามารถสงมอบขาวตามความตองการของแผนกผลิต 6) แผนกธุรการ พบสัตวพาหนะในโรงงาน  7) 
แผนกซอมบํารุง พบการหยุดซอมบํารุงเครื่องจักรอันเกิดมาจากการรออะไหล ปญหาการไมมีอะไหลคงคลัง 8) แผนกก
ตรวจสอบภายใน เอกสารภายในองคกรยังมีความไมสอดคลองกับระบบมาตรฐาน 9) แผนกบุคคล การพบพนักงาน
เจ็บปวยจากการทํางาน ลวนเปนปญหาที่เกิดจากการทํางานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทําใหไมเปนไปตาม 
(KPIs : Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว  (รายงานการประชุมประจําเดือน ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 14 
มิถุนายน 2560) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยซ่ึงเปนผูบริหารระดับกลาง ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ซ่ึงดูแลกํากับ ระบบ ISO 
9001:2008 จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 อันจะทําใหการดําเนินการตามระบบการบริหารงานคุณภาพเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคขององคกร
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด จําแนกขอมูลสวนบุคคล 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีขอมูลสวนบุคคล ตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด จํานวน 127 คน 
(รายงานจํานวนพนักงาน ประจําป 2559 บริษัท วรรณภพ จํากัด วันที่ 27 ธันวาคม 2559) โดยสุมตัวอยางอยางงาย 
(simple random sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 92 คน 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 
2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ ของ 
(การจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557:18-
29) ไดแก ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ดานความรับผิดชอบการบริหาร ดานการบริหารทรัพยากร ดานการทําให
เกิดผลิตภัณฑเปนจริง ดานการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง สวนตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก 
ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึงลักษณะคําถามจะเปนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก ให
ผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว  
  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด แบงเปน 5 ดาน คือ ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ดาน
ความรับผิดชอบการบริหาร ดานการบริหารทรัพยากร ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ และ ดานการวัด วิเคราะห และการ
ปรับปรุง ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบสเกลการใหคะแนน (Rating scale) ประเมินคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert 
scale) สําหรับมาตรฐานเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียที่คํานวณกําหนดขนาดของชวงจากคาเฉล่ียชวงชั้น (Weight mean 
score) โดยใชเกณฑกําหนดระดับชวงคะแนนเริ่มตั้งแต 1.00–5.00 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 120) ดังน้ี 
     คาเฉล่ีย                      ระดับความคิดเห็น 
   4.51–5.00      มีความสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มากที่สุด 
   3.51–4.50      มีความสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาก  
   2.51–3.50      มีความสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ปานกลาง  
   1.51–2.50      มีความสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 นอย  
   1.00–1.50      มีความสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 นอยที่สุด 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด โดยลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
  นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Frederick, J. G. and Lori-ANN, B. F (2012, pp. 443-444) ซ่ึงกําหนดคา
ความเชื่อม่ันไวเทากับ 0.70 ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.97 
 4. การรวบรวมขอมูล 
  4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอก
ขอมูล จํานวน 92 ฉบับ โดยผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปใหพนักงานทุกคนของบริษัท วรรณภพ จํากัด และเก็บ
แบบสอบถามกลับดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามหลักการทางสถิต ิ
  4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา 
บทความ นิตยสาร หนังสือพิมพ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่  (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) 
  5.2 วิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  5.3 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล โดยใช t-test และ F-test 
  5.4 เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงผลการวิเคราะหความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) 
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ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนบุคคล  
  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รองลงมาเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป มาก
ที่สุด รองลงมามีอายุ 25-35 ป อายุต่ํากวา 25 ป และมีอายุมากกวา 45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด และสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู กลุมตัวอยาง 
สวนใหญมีอายุงานมากกวา 5 ป รองลงมามีอายุงานนอยกวา 3 และอายุงาน 3-5 ป มีตําแหนงพนักงานทั่วไป มากที่สุด 
รองลงมามีตําแหนงงานหัวหนางาน และตําแหนงงานผูบริหาร ปฏิบัติงานในแผนกการผลิตสินคา รองลงมาคือ แผนก
คลังสินคา แผนกธุรการ แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา แผนกซอมบํารุง แผนกจัดซ้ือ แผนกบัญชีและการเงิน แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกสงออก แผนกเลขานุการและประสานงานตางประเทศ และแผนก
ตรวจสอบภายใน สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
30,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
 2. ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ
บริษัท วรรณภพ จํากัด 
  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานความรับผิดชอบการบริหาร มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดาน 
การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ และดานการบริหารทรัพยากร โดยมีรายละเอียดของ
แตละดาน ดังน้ี 
  ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทฯ นําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช ทําใหทุก
ฝายมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รองลงมาคือ บริษัทฯ มีนโยบายจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพเปนลาย
ลักษณอักษรทําใหเขาใจระบบการทํางานดานการบริหารงานคุณภาพไดงายขึ้น บริษัทฯ มีระบบการจัดทําและจัดเก็บ
เอกสารของหนวยงานทําใหการคนหาเอกสารไดงาย ไมยุงยากซับซอน บริษัทฯ จัดทําคูมือคุณภาพที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการทํางานตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว และบริษัทฯกําหนดแบบฟอรมการบันทึกตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพใหมีความเหมาะสมตามกระบวนการและขั้นตอนตางๆ  
  ดานความรับผิดชอบการบริหาร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบริหารมีความมุงม่ันและแรงจูงใจที่ทําใหเต็มใจปฏิบัติตามนโยบาย
การดําเนินงานคุณภาพของบริษัทฯ รองลงมาคือ ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความมุงม่ันโดยกําหนดนโยบายคุณภาพและ
ส่ือสารใหเขาใจทั่วทั้งบริษัท การดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพทําใหการบริหารงานในบริษัทเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผูบริหารมีการส่ือสารใหทุกคนในบริษัททราบถึงความตองการตางๆ ของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และผูบริหารได
กําหนดความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ และอํานาจตางๆ ในบริษัทฯ อยางชัดเจน ตามลําดับ 
  ดานการบริหารทรัพยากร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการ วิธีการบํารุงรักษา อาคาร สถานที่
ทํางาน ระบบสารสนเทศ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ รองลงมาคือ บริษัทฯ มีการกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบ
ของแตละงานไดอยางชัดเจน บริษัทฯ จัดหาสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใน
การทํางานใหแกพนักงาน แผนกบุคคลสามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความตองการ ของตําแหนงหนาที่ที่กําหนดไว 
และบริษัทฯ มีการจัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรูและทักษะในการทํางาน ตามลําดับ 
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  ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการจัดการในการควบคุม
กระบวนการผลิตทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา รองลงมาคือ บริษัทฯ มีการชี้บง
สถานะตางๆ ของสินคาในกระบวนการผลิต เพื่อใหชวยในการสอบกลับกรณีเกิดปญหา เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตองไดรับการสอบเทียบ และชี้บงสถานะการสอบเทียบไวอยางชัดเจน บริษัทฯ มีการวางแผน
เก่ียวกับกระบวนการที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑ เชน ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร เอกสารวิธีการปฏิบัติงานบันทึกใหเกิด
ความเหมาะสมกอนการผลิต และทวนสอบการทํางาน เพื่อสรางความเชื่อม่ันแกลูกคา บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการ
จัดซ้ือวัตถุดิบ เกณฑการคัดเลือกผูขาย และประเมินผูขายหลังสงมอบทุกครั้ง เพื่อใหม่ันใจไดรับสินคาและวัตถุดิบมี
คุณภาพตามตองการ การจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ของบริษัทเปนไปตาม FIFO (เขากอน – ออกกอน) และ
บริษัทฯ มีการส่ือสารความตองการของลูกคา ในดานตางๆ เชน ขอกําหนดผลิตภัณฑ การส่ือสาร กฏหมาย ใหกับ
พนักงาน ตามลําดับ 
  ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ผการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลอง
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทฯ มีการกําหนดการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) เพื่อเปนการเฝาติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินผลการทํางานสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ บริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมคุณภาพ โดยมีการตรวจวัด และตรวจติดตามในกระบวนการ ตั้งแตการรับเขาวัตถุดิบ ระหวาง
กระบวนการผลิต จนถึงการสงมอบใหลูกคา บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพที่นํามาใชทําใหเกิดกระบวนการแกไข การปองกันปญหา 
และเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และบริษัทฯ มีสงเสริม
และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการนํามาใชในองคกรเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในกระบวนการทํางาน ตามลําดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
  3.1 ภาพรวมไมแตกตางและรายดานไมแตกตาง 
   3.1.1 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
   3.1.2 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
   3.1.3 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.2 ภาพรวมแตกตางและรายดานแตกตาง 
   3.2.1 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
   3.2.2 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
   3.2.3 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอ
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
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0.05 เม่ือพิจาณราเปนรายดานพบวา ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ดานความรับผิดชอบการบริหาร ดานการ
บริหารทรัพยากร และดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกัน 
  3.3 ภาพรวมไมแตกตางและรายดานแตกตาง 
   3.3.1 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่ มีอายุงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความรับผิดชอบการบริหาร และดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง แตกตางกัน 
   3.3.2 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่ มีแผนกงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 การอภิปรายผลปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของบริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความรับผิดชอบการบริหารมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการทํา
ใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ และดานการบริหารทรัพยากร โดยแตละดานมีประเด็นที่
นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคลองตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ บริษัท วรรณภพ จํากัด มีการ
นําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช ทําใหทุกฝายมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนด
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) 
ดานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality management system) ซ่ึงอธิบายการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ โดย
ทําใหเปนลายลักษณอักษรโดยแสดงถึงลําดับความสัมพันธของกระบวนการในขอบขายของระบบ ครอบคลุม
กระบวนการบริหาร การสรรหาทรัพยากรการผลิตและ/หรือการใหบริการ และการตรวจวัด เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ 
และมีกลไกในการทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ดังน้ีเม่ือบริษัท วรรณภพ จํากัด มีการนําระบบการบริหารงาน
คุณภาพมาใชจึงทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดในทิศทางเดียวกันทั้งหมด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา
พัชญ ฝงมะณี (2560, หนา491)  ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซ่ิน เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา 
ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
อยูในระดับมาก 
 ดานความรับผิดชอบการบริหาร ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคลองตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารของบริษัท วรรณภพ 
จํากัด มีความมุงม่ันและแรงจูงใจที่ทําใหพนักงานเต็มใจปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินงานคุณภาพของบริษัทฯ ซ่ึง
สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management responsibility) ซ่ึงอธิบายถึง
ความมุงม่ันของฝายบริหาร ซ่ึงผูบริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันที่จะจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ
นําไปใชและทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับองคประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม ของ
อนุศักด ฉิ่มไพศาล (2557, หนา 77-178) ดานความเปนผูนํา ที่กลาววาหัวหนางานตองมุงม่ันในการนําพนักงานของเขา 
หัวหนางานตองเขาใจการจัดการคุณภาพโดยรวม เชื่อม่ันในการจัดการคุณภาพโดยรวมและมุงม่ันฝกฝนเปนประจํา และ
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กุญแจสําคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมคือ ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนํา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา
พัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซ่ิน เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา 
ดานความรับผิดชอบการบริหาร มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อยู
ในระดับมาก 
 ดานการบริหารทรัพยากร ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคลองตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การดําเนินการจัดสรร
ทรัพยากรของบริษัท อาทิ การจัดสรรสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก กําลังคน การฝกฝนอบรมพนักงาน บริษัท
จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคาได จึงทําใหมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา18-29) ดานการจัดการสรรทรัพยากร (Resource 
management) ที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร (Provision resource) วาเปนกําหนดและสรรหาทรัพยากรที่จําเปน
เพื่อการปฏิบัติและรักษาระบบ รวมทั้งมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นุชจรี ครองบุญ (2558, หนา 9) ไดทําศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความตองการจําเปนในการปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตามการรับรูของพนักงานบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอรอินดัสตรี้ส 
จํากัด (มหาชน) โดยผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานที่เปนจริงในปจจุบันของการดําเนินงานตามขอกําหนดระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการบริหารทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 
 ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคลองตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
มีขั้นตอนและวิธีการจัดการในการควบคุมกระบวนการผลิตทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานการทําใหผลิตภัณฑเปนจริง (Product realization) ไดอธิบายถึงกระบวนการ
ผลิตและการใหบริการ (Production and service provision) ซ่ึงตองดําเนินการผลิต/บริการใหเปนไปตามสภาวะ
ควบคุมที่กําหนดไว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอมูลดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ/บริการ วิธีปฏิบัติงานที่จําเปน อุปกรณที่
เหมาะสม เครื่องมือเฝาติดตามและตรวจวัด การตรวจปลอย การจัดสง และการบริการหลังสงมอบ และยังสอดคลองกับ
แนวคิดเก่ียวกับประโยชนการบริหารงานคุณภาพโดยรวมของ อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล (2557, หนา 174) ที่กลาววา การจัด 
การคุณภาพโดยรวมมีวัตถุประสงคเพื่อจัดเตรียมการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกคา 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซ่ิน เอ็นเตอร ไพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อยูในระดับมาก 
 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงาน
สอดคลองตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ บริษัท 
วรรณภพ จํากัด มีการกําหนดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อเปนการเฝาติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและ
ประเมินผลการทํางานสมํ่าเสมอ สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานการวัด การวิเคราะห และปรับปรุง 
(Measurement analysis and improvement) ที่อธิบายวาเปนการกําหนดกระบวนการในการเฝาระวัง ตรวจวัด 
วิเคราะห และปรับปรุง เพื่อให  ผลิตภัณฑ/บริการ เปนไปตามขอกําหนด และสอดคลองกับกระบวนการบริหารงาน
คุณภาพ และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง สวนการตรวจประเมินภายในตองตรวจประเมินภายในตามชวงเวลาที่กําหนด 
ตองวางแผนกําหนดการตรวจประเมินภายในโดยพิจารณาถึงสถานะและความสําคัญของกระบวนการและหนวยงานที่
ตรวจประเมิน รวมทั้งผลการตรวจประเมินครั้งที่ผานๆ มา และตองกําหนด เกณฑ ขอบเขต ความถี่ และวิธีการตรวจ
ประเมิน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
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ของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซ่ิน เอ็นเตอร ไพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง มีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อยูในระดับมาก 
 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
 ผลการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา พนักงานของบริษัท วรรณภพ จํากัดที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และแผนกงานตางกัน มีการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 เปนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ซ่ึงมีกระบวนการ
การมีสวนรวมของพนักงานทุกคน ทุกหนวยงานอยูแลว จึงทําใหพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และ
แผนกงานตางกัน มีการดําเนินงานไดสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มี
อายุงาน และแผนกตางกัน มีความการดําเนินงานบางดานแตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะมีความชํานาญในการปฏิบัติ
และลักษณะงานที่แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท  
เมนเซ่ิน เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน และหนวยงานที่สังกัด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ไมแตกตางกัน 
 สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอ
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียของพนักงานสะทอนถึงลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบที่
แตกตางกัน จึงทําใหมีการดําเนินงานแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล โสภณชัยพร (2555, หนา 1) ได
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000  โดยผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 900:2000 ของบริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร จํากัด ในทัศนะของ
พนักงาน พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีทัศนะแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
  จากผลการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดังน้ี 
  ดานการบริหารทรัพยากร ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานเปนอันดับแรก เน่ืองจากมีคาเฉล่ียในระดับนอย
ที่สุด โดยทางบริษัทควรมีการจัดฝกอบรมทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรูและ
ทักษะในการทํางาน และมีการจัดสรรอัตรากําลังคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่ทํา รวมถึงการจัดสรรหาส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหกับหนวยงานตางๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึง  
  ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ บริษัทควรพัฒนาแบบฟอรมบันทึกการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน พรอมอัพเดทเอกสารให
ทันสมัยอยูเวลาเพื่อใหสอดคลองกับระบบมาตรฐานน้ัน 
  ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง บริษัทควรมีการส่ือสารขอมูล รายละเอียดเก่ียวกับความตองการของ
ลูกคา ในดานตางๆ ใหกับพนักงานที่เก่ียวของไดทราบ เพื่อใหการดําเนินงานงานพัฒนาผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพตรง
ตามความตองการของลูกคาในทุกดาน 
  ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง บริษัทควรมีการจัดกิจกรรม หรือการรณรงค หรือการให
รางวัล ที่ชวยสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงผลของการดําเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
พรอมสนับสนุน กระตุนใหพนักงานมีการปรับปรุง พัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง 
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  ดานความรับผิดชอบการบริหาร บริษัทควรมีการกําหนดความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ และอํานาจตางๆ 
ในบริษัทของผูบริหารในระดับตางๆ อยางชัดเจน เชน แตงตั้ง QMR (Quality Management Representative) 
เพื่อใหเปนตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  
  2.1 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน ของสมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีกแหง 
สหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium: BRC) ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
  2.2 แนวทางการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ของบริษัท วรรณภพ จํากัด เน่ืองจากผลการวิจัย
ในครั้งน้ีพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาหรือกําหนดรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวยให
การดําเนินงานดานระบบการบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นได 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพระบบจัดยา
อัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพระบบ
จัดยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก จําแนกขอมูลสวนบุคคล และ 3) หาความสัมพันธของมาตรฐานการ
จัดการยาตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เภสัชกร ผูชวยเภสัชกร พยาบาลและ
ผูชวยพยาบาลที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบที สถิติทดสอบเอฟ และวิเคราะหความแตกตางรายคู รวมถึงการวิเคราะห
สหสัมพันธเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติของ
โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกภาพรวมอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพระบบจาย
ยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก จําแนกขอมูลสวนบุคคลในภาพรวมพบวาบุคลากรทางการแพทยที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ รายได และอายุงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติในภาพรวม
แตกตางกันและ 3) ความสัมพันธของมาตรฐานการจัดการยาตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐใน
ภาคตะวันออกโดยภาพรวมพบวามีความสัมพันธอยูในระดับสูงทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 
คําสําคัญ  บุคลากรทางการแพทย  ประสิทธิภาพ  ระบบจัดยาอัตโนมัติ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the opinion of medical practitioners toward 
the effectiveness of automatic medicament system of state hospitals in the Eastern Region, 2) 
compare the opinion of medical practitioners toward the effectiveness of automatic medicament 
system of state hospitals in Eastern Region, and 3) find the relation between automatic medicament 
process and the effectiveness of automatic medicament system. The research samples were 310 
pharmacists, pharmacist assistants, nurses, and nurse assistants who practices in state hospitals in 
the Eastern Region. The research instrument was a questionnaire. Statistics for data analyses were 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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percentage, mean, and standard deviation. Mean difference was tested by t-test, F-test, paired t-test 
and Pearson Product Moment Correlation. 
 The results revealed that: 1) the opinion of automatic medicament system of state hospitals 
in the Eastern Region as a whole was at high level, and 2) the comparison of opinion toward 
effectiveness of automatic medicament system of state hospitals in the Eastern Region classified by 
personnel characteristic as a whole found that medical practitioners, who had different gender, age, 
status, income, and work experience, had opinion level toward the effectiveness of automatic 
medicament system as a whole differently, and 3) the relation between automatic medicament 
process and the effectiveness of automatic medicament system in state hospitals in the Eastern 
Region as a whole related at high level in all aspects significantly at .01 
 
Keywords:  medical practitioner, effectiveness, automatic medicament 
 
บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไทยมีสัดสวนบุคลากรดานสาธารณสุขตอจํานวนประชากรนอยที่สุดประเทศหน่ึงจากขอมูล
ของธนาคารโลกจากการขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุขทําใหงานบริการทางการแพทยไมทันตอจํานวนอุปสงค
จํานวนมาก สงผลทําใหบุคลากรดานสาธารณสุขตองทํางาน 7 ชั่วโมงตอวันและ 5 วันตอสัปดาหรวมถึงตองดูแลผูปวย
จํานวนมาก ซ่ึงกวามาตรฐานการทํางาน (พรเทพ เบญญาอภิกุล และวรรณวิภางค มานะโชติพงษ, 2555, หนา 78) และ
บุคลากรทางการแพทยบางคนตองทํางานทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ดวยการทํางานที่หนักกวามาตรฐานน้ีก็เปนสวน
หน่ึงของการลดประสิทธิภาพทางการทํางานใหลดนอยลง 
 นอกจากน้ีระบบการจายยาเปนระบบที่เก่ียวของกับการรักษาพยาบาลผูปวยและถือวามีความสําคัญตอการ
ใหบริการแกผูปวยซ่ึงตองใชความรัดกุมในกระบวนการจัดยากอนที่จะทําการจายยาออกไปสูผูรับบริการ แตดวยภาระ
งานที่มีจํานวนมากประกอบกับความเหน่ือยลาของบุคลากรทางการแพทยทําใหเกิดความผิดพลาดในกระบวนการจัดยา
โดยมีสาเหตุดังน้ี การเขียนใบส่ังยาไมครบถวน การส่ังยาซํ้าซอน การเขียนจํานวนยาผิด วิธีใชยาผิด และใบส่ังยาไม
ชัดเจน (ปญญฉัตร ซอสุขไพบูลย, 2554, หนา 6) ทําใหเกิดผลกระทบตอผูรับบริการ ไมวาจะเปนการดื้อยา อาการ
ผิดปกติจากการแพยา ความผิดพลาดในกระบวนการจัดยาและความลาชา รวมถึงการฟองรองที่เกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดจากยาที่ไดรับของผูรับบริการ 

ระบบการกระจายยาของผูปวยในแบบ Day Dose หรือ Unit Dose เปนระบบที่ดีไดรับการยอมรับวาสามารถ
ชวยลดความคลาดเคล่ือนและมีการทวนสอบระหวางวิชาชีพไดแตเน่ืองจากขั้นตอนการจัดเตรียมยามีหลายขั้นตอนและ
ซับซอน ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาระบบสารสนเทศใหมซ่ึงยังไมสามารถตอบสนองความตองการของ 
การกระจายยาผูปวยในและการบริหารยาผูปวยในโดย ปญหาที่พบตั้งแตมีการเริ่มระบบคือ ระบบดังกลาวมีความ
ซับซอนการทํางานหลายขั้นตอนเพื่อที่จะไดยาแบบ unite dose เชน ทั้งในการคํานวณปริมาณยาที่ตองจาย การส่ัง
พิมพฉลากยาใหออกตามจํานวน การจัดยาตองจัดครั้งละเม็ด และขอมูลรายการยาที่คียผานหองยาก็ไมถูกนําไปใชตอที่
หอผูปวย พยาบาลยังตองคัดลอกรายการยา การบันทึกการบริหารยายังตองทําดวยมือทุกครั้ง ดังน้ันเพื่อเปนการลด
ความซับซอน การทํางานหลายขั้นตอนและมีการใชขอมูลชุดเดียวกันทั้งแพทย เภสัชกร และพยาบาล จึงไดมีการนํา
ระบบเทคโนโลยีมาปรับใชในขั้นตอนการจัดเตรียมยาโดยนําเครื่องจายยาและเครื่องตรวจสอบยา มาใชและนําระบบรถ
จายยาอัจฉริยะมาใชสําหรับพยาบาลในขั้นตอนการบริหารยา (ผาสุก ตีรชาต,ิ 2558, หนา 1) 

จากปญหาขางตนดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นตอของบุคลากรทาง
การแพทยตอประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก เพื่อนําเสนอฝายบริหารและฝาย
ดําเนินงานและนําผลการวิจัยไปปรับใชในการวางแผนพัฒนาระบบจายยาของโรงพยาบาลใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
 



Lan Panya Journal 
Graduate Study Project Dhonburi Rajabhat University 

 

104 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐใน
ภาคตะวันออก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐใน
ภาคตะวันออก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อหาความสัมพันธของกระบวนการจัดยาตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐในภาค
ตะวันออก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย ตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบจายยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐ
ในภาคตะวันออก แตกตางกัน 
 2. มาตรฐานการจัดการยามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัต ิ
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคคลากรทางการแพทยที่เก่ียวของกับระบบการจายยา ไดแก
พยาบาลวิชาชีพผูชวยพยาบาล เภสัชกร และผูชวยเภสัชกรของในโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกจํานวน 1,589 คน 
(รายงานขอมูลฝายทรัพยากรมนุษย โรงพยาบาลเขตสุขภาพเขต 6, 2559, หนา 30) 
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา ไดแก พยาบาลวิชาชีพผูชวยพยาบาล เภสัชกร ผูชวยเภสัชกรจาก
โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกที่ใชระบบจัดยาอัตโนมัติ โดยใชเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ ยา
มาเน (Taro Yamane, 1973, p.125) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 310 คน โดยคิดจากอัตราสวนรอยละของจํานวนกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง น้ี 
แบบสอบถามมี 3 สวนคือ 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอ
เดือน แผนก และอายุงาน 
   สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอระบบจายยาอัตโนมัติของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา แบงออกเปน 4 ดานคือ  
   1. ดานการวางแผนและการจัดการ 
   2. ดานการเก็บสํารองยา 
   3. ดานการส่ังใชยาและการถายทอดคําส่ัง  
   4. ดานการเตรียม การจัดจาย และการใหยา 
   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ 5 คาระดับของลิเคอรท (Likert scales) โดย
มีหลักเกณฑการใหคะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ  
     มากที่สุด   ให  5  คะแนน  
     มาก   ให  4  คะแนน  
     ปานกลาง  ให  3  คะแนน  
     นอย    ให  2  คะแนน 
     นอยที่สุด   ให  1  คะแนน 
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   สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอระบบจายยาอัตโนมัติของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลรัฐในภาค
ตะวันออก แบงออกเปน 5 ดาน คือ 
   1. ดานความถูกตองแมนยํา (Relevant) 
   2. ดานความสมบูรณ (Complete) 
   3. ดานความนาเชื่อถือ (Reliable) 
   4. ดานความทันตอเวลา (Timeline) 
   5. ดานความเก่ียวของ (Relevant) 
   6. ความสะดวกในการเขาถึง (Accessible) 
   7. ความปลอดภัย (Secure) 
   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ 5 คาระดับของลิเคอรท (Likert scales) โดย
มีหลักเกณฑการใหคะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ  
     มากที่สุด    ให  5  คะแนน  
     มาก   ให  4  คะแนน  
     ปานกลาง  ให  3  คะแนน  
     นอย    ให  2  คะแนน 
     นอยที่สุด   ให  1  คะแนน 
  2.4 นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได
ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Frederick, J. G and Lori-ANN, B.F., (2012, pp. 443-444) โดยกําหนดคา
ความเชื่อม่ันไวเทากับ 0.70 ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.97 ซ่ึงถือวามีความนาเชื่อถือสูง 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมดวยการขอความรวมมือจากกลุมตัวอยาง จากพยาบาลวิชาชีพ ผูชวย
พยาบาล เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหแกกลุมตัวอยาง 
กรอกขอมูลจํานวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวขอรับคืนกลับดวยตัวเอง 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ
Multiple Regression Analysis (MRA) ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถี่ และคารอยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะหมาตรฐานระบบจายยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.3 วิเคราะระบบจายยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  4.4 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของระบบจายยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคลโดยใช t-test, F-test 
  4.5 หาคาความสัมพันธ (R) ของระบบจายยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกจําแนกมาตรฐาน
ระบบจายอัตโนมัติ โดยใช Pearson Product Moment Correlation 
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ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 172 คน คิดเปน
รอยละ 55.5 จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 36.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 
74.20 มีสถานภาพ สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 57.40 มีรายไดตอเดือนอยูใน ชวง 15,001-
25,000 บาท จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 69.00 เปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และมี
อายุงานสวนใหญอยูในชวง 1-5 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 35.14 
 2. วิเคราะหขอมูลมาตรฐานระบบจัดการยาของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานระบบจัดการยาภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามี
ความคิดเห็นอยู ในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ การเตรียม การจัดจาย และการใหยา  
( X = 4.09) การวางแผนและการจัดการ ( X = 4.00) การเก็บสําลองยา ( X = 3.99) การส่ังใชยา ( X =3.86) ตามลําดับ 
 3. วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกโดยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 
3.70) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 6 ดาน โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ ความถูกตอง
แมนยํา ( X = 4.10) ความปลอดภัย ( X = 4.02) และความสมบูรณ ( X = 4.01) ความนาเชื่อถือ ( X = 3.73) ความ
ทันเวลาและความสะดวกตอการใช ( X = 3.60) ความเก่ียวของ อยูในระดับกลาง ( X = 3.31) ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. บุคลากรทางการเพศที่มีลักษณะทางประชากรตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติ
โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรโดยภาพรวม พบวา 
  1.1 บุคลากรทางการแพทยโดยรวมมีเพศชาย ( X = 3.98) มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจายยา
อัตโนมัติโดยภาพรวมแตกตางมากกวาเพศหญิง ( X = 3.63) มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  1.2 บุคลากรทางการแพทยมีความคิดเห็นโดยรวม ( X = 3.77) ซ่ึงระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
ชวงทีมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ อายุชวง 15-24 ป ( X = 4.05) ชวงอายุ 25-34 ป ( X = 3.87) ชวงอายุ 
45 ปขึ้นไป ( X = 3.83) และชวงอายุ 35-44 ป ( X = 3.54) มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  1.3 บุคลากรทางการแพทยที่มีสถานภาพรวม ( X = 3.77) ซ่ึงระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นเฉล่ียที่มีระดับมากไดแก สถานภาพโสด ( X = 3.88) และสถานภาพ สมรส/อยูดวยกัน ( X = 3.75) และ
ความคิดเห็นเฉล่ียระดับกลางไดแก สถานภาพ หมาย/หยาราง ( X = 3.19) มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพระบบ
จายยาอัตโนมัติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  1.4 บุคลากรทางการแพทยที่มีรายไดโดยภาพรวม ( X =3.77) ซ่ึงระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ
รายไดอยูในชวง 20,001-30,000 บาท ( X = 4.05) รายไดอยูในชวง 30,001 บาทขึ้นไป ( X = 3.92) และรายไดอยู
ในชวง 10,001-20,000 บาท ( X = 3.69) มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  1.5 บุคลากรทางการแพทยที่มีอายุงานโดยภาพรวม ( X = 3.77) ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
บุคคลทางการแพทยที่มีอายุงาน 11 ปขึ้นไป ( X = 4.36) อายุงานนอยกวา 1 ป ( X = 4.20) อายุงาน 1-5 ป  
( X = 4.00) และ อายุงาน 6-10 ป ( X = 3.55) โดยมีความคิดเห็นในระดับมากทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01 
 2. มาตรฐานการจัดการยามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลของรัฐในภาค
ตะวันออกโดยภาพรวม พบวา 
  2.1 ดานความถูกตองแมนยํามีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลของ
รัฐในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.846) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
จํานวน 3 ดาน คือการเตรียมการจัดจายและการใหยาการวางแผนและการจัดการยาและการส่ังใชยาโดยคาตัวแปร
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยดานความถูกตองแมนยําไดรอยละ 71.50 
  2.2 ดานความความสมบูรณมีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลของรัฐ
ในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.992) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
จํานวน3 ดาน คือการเตรียม การจัดจาย และการใหยา การส่ังใชยา การวางแผนและการจัดการ การเก็บสํารองยา โดย
คาตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยดานความความสมบูรณไดรอยละ 
98.40 
  2.3 ดานความนาเชื่อถือโดยรวมมีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาล
ของรัฐในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.743) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
จํานวน 2 ดาน คือการเตรียม การจัดจาย และการใหยา การวางแผนและการจัดการ  โดยคาตัวแปรสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยดานความความสมบูรณไดรอยละ 55.20 
  2.4 ดานความทันตอเวลาโดยรวมมีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาล
ของรัฐในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.812) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คือดานการเตรียม การจัดจาย และการใหยา โดยคาตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการแพทยดานความความสมบูรณไดรอยละ 66.00 
  2.5 ดานความเก่ียวของโดยรวมมีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาล
ของรัฐในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.674) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คือดานการเตรียม การจัดจาย และการใหยา โดยคาตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการแพทยดานความความสมบูรณไดรอยละ 45.50 
  2.6 ดานความสะดวกในการเขาถึงโดยรวมมีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติ
โรงพยาบาลของรัฐในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.565) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 2 ดาน คือดานการเตรียม การจัดจาย และการใหยา ดานการเก็บสํารองยาโดยคาตัวแปรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยดานความความสมบูรณไดรอยละ 31.90 
  2.7 ดานความปลอดภัยโดยรวมมีอิทธิตอความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาล
ของรัฐในภาคตะวันออกในระดับสูง (R = 0.934) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ในการวิเคราะหพหุถดถอย พบวา ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิการทํานายอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 3 ดาน คือดานการเตรียม การจัดจาย และการใหยา ดานการเก็บสํารองยา ดานการวางแผนและการจัดหายา
โดยคาตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยดานความความสมบูรณได
รอยละ 87.20 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาล
รัฐในภาคตะวันออกผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหขอมูลมาตรฐานระบบจัดการยาของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก 
ประกอบดวย การวางแผนและการจัดการ การเก็บสํารองยา การส่ังใชยาและการถายทอดคําส่ัง การเตรียม การจัดจาย 
และการใหยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เพราะวาบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลขนาดใหญมี 
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดยาของโรงพยาบาลไดอยางเครงครัดและเปนไปตามมาตรฐานกําหนดไว แต ก็มี
บุคลากรจากโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ยังปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการยาไดไมครบทุกองคประกอบ และสอดคลอง
กับแนวคิดเรื่องการจัดการระบบสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพจมาส เกิดทอง (2555, หนา 20) ที่กลาววา ระบบ
สารสนเทศ (Information system) ระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมจัดเก็บและใชสารสนเทศสนองความตองการของ
หนวยงานทั้งน้ีโดยมีการจัดอยางเปนระบบเทคโนโลยีซ่ึงนํามาใชภายในสังคมหรือองคการโดยมีบุคคลเปนผูจัดเตรียม
ระบบสารสนเทศ ดังน้ันบุคลากรจึงเปนสวนสําคัญที่สุดขององคกรเพราะหากมีการออกแบบระบบสารสนเทศไมถูกตอง
มีความซับซอนเกินกวาความสามารถของบุคลากรที่จะทํางาน หรือขาดความรวมมือไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
จะทําใหเกิดความลมเหลวของการใชงานระบบสารสนเทศ และสอดคลองกับวิจัยของ เดือนเดน บุญรังสรรค (2553, 
หนา 5) เรื่องการพัฒนาระบบส่ังจายยาเพื่อลดความคลาดเคล่ือนทางการยาของผูปวยที่ติดตามการรักษา ณ 
โรงพยาบาลสวนผ้ึง ผลการศึกษา พบกวาการพัฒนาระบบส่ังจายยา โดยการประยุกตใชกระบวนการประสานรายการยา
สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาในผูปวยที่มาติดตามการรักษาได 
 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของระบบจัดยาอัตโนมัติโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก โดยภาพรวม
พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบจัดยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.77) เพราะวาในแตละโรงพยาบาลมีรูปแบบการเก็บขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกันทําให
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบจายยามีไมครบถวนและระบบตองใหเงินทุนสูงทําใหโรงพยาบาลขนาดเล็กอาจมี
ปญหาเรื่องการงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางได และสอดคลองกับแนวความคิดเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อ 
การจัดการ (Management information systems) ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล (2551, หนา 30) 
ที่กลาววา ระบบสารสนเทศ หมายถึงระบบที่รวบรวมและจัดเก็บจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและจัดภายนอก
องคการอยางมีหลักเกณฑเพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางานและ 
การตัดสินใจดานตางๆ ของผูบริหารใหดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยที่เราจะเห็นวาระบบ
สารสนเทศประกอบไปดวยหนาที่หลัก 2 ประการคือ 1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองค
มาไวดวยกันอยางเปนระบบ และ 2. ทําการประมวลผลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุน 
การปฏิบัติและการบริหารงานของผูบริหาร และสอดคลองกับวิจัยหทัยชนก แจมถิ่นและอนิรุทธ สติม่ัน (2557, หนา 4) 
เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย ( X = 
4.30) อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัย เรื่องประสิทธิภาพของการใชงานระบบอินทราเน็ต: กรณีศึกษา องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติของ พัชราวรรณ บุญแสน (2554, หนา 4) ผลวิจัยในสวนผลการทดสอบสมมติฐานดาน
ประชากรศาสตรพบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอประสิทธิ ภาพการใชงานระบบอินทราเน็ตที่
แตกตางกันในดานความสมบูรณ และดานเวลาสวนผลการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรม พบวาความถี่ในการใชงานที่
แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบอินทราเน็ตที่แตกตางกันในดานความถูกตอง ดานความสมบูรณ ดาน
ความนาเชื่อถือ ดานเวลาและดานความปลอดภัย 
 ผลการวิเคราะหจําแนกขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกจําแนก
ขอมูลสวนบุคคล โดยภาพรวมพบวา บุคลากรทางการแพทยที่มี เพศ อายุ สถานภาพ รายได และอายุงานตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติในภาพรวมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะระบบที่นําเขามาใชมี
ความใหมทําใหการปรับตัวของบุคลากรทางการแพทยที่ตองใชเทคโนโลยีจึงเกิดแตยังเกิดความไมกลาเปล่ียนแปลง
รูปแบบการทํางานแบบเดิม ประกอบกับการเรียนรูระบบสําหรับบุคลากรที่มีอายุมากเปนไปไดชาซ่ึงจะตางจากบุคลากร
ทางแพทยที่มีอายุนอยจะใชงานระบบไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับแนวความคิดเรื่อง ประสิทธิภาพของแคทซ และ
คาฮน (Katz & Kahn, 1978, pp.232-240) ซ่ึงเปนนักทฤษฎีที่ศึกษาองคกรระบบเปด (Open system) กลาววา
ประสิทธิภาพ คือ สวนประกอบที่สําคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององคการถาจะวัดจากปจจัยนําเขาเปรียบเทียบ
กับผลผลิตที่ได จะทําใหการวัดประสิทธิภาพคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงขององคการ หมายถึง การบรรลุเปาหมาย
องคการในการบรรลุเปาหมายขององคการ ปจจัยตางๆ คือการฝกอบรม ประสบการณ ความผูกพันธ ยังมีความสําคัญ
ตอประสิทธิภาพในองคกรดวยและสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน รอดเคราะห (2555, หนา 4) ศึกษาเรื่องผล
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การศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม โดยการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญ
อยูในเกณฑที่ดี ความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางที่ใชระบบในเกณฑที่ดี ดังน้ันระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถ
นําไปใชไดจริงและตอบสนองการทํางานของผูใชไดถูกตองตามความตองการ 
 ผลวิเคราะหขอมูลกระบวนการจัดการยาของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกโดย
ภาพรวมพบวาความถูกตองแมนยํา ความสมบูรณ ความนาเชื่อถือ ความทันเวลา ความเก่ียวของ ความสะดวกตอการใช 
ความปลอดภัยมีความสัมพันธกับมาตรฐานระบบจัดการยาทุกดานเปนเพราะวาประสิทธิภาพของระบบจัดยาอัตโนมัติ
จําเปนตองตอบสนองความตองการของมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆ แทนคนรวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยโดยที่ไมตองเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทยและ
สอดคลองกับแนวความคิดเรื่องประสิทธิภาพของงาน ของซาลินิค (Zaleanick, 1958, p.40) ไดกลาววาการปฏิบัติงาน
จะดีมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับผูปฏิบัติวาจะไดรับการตอบสนองความตองการทั้งภายนอกและภายในมากนอย
เพียงใดซ่ึงถาหากวาผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองมาก การปฏิบัติงานก็ยอมมีประสิทธิภาพมากดวยเชนกัน และ
สอดคลองกับวิจัยของ ขวัญชนก อารียวงศ (2556, หนา 1) เรื่องการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการใหบริการ
เภสัชกรรมผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชวิธี  Lean Production ผลการศึกษาพบวา การนําระบบ
การผลิตแบบลีน มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกทําใหสามารถลดขั้นตอน
ที่ไมกอใหเกิดคุณคาในกระบวนการลงไปไดและเกิดเปนระบบการให บริการเภสัชกรรมผูปวยนอกใหมที่มีขั้นตอนลดลง
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถวัดประสิทธิภาพ ที่เพิ่มขึ้นไดจากการมีจํานวนใบส่ังยาที่สามารถใหบริการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไดเพิ่มขึ้น ระยะเวลารวมในการใหบริการเฉล่ียลดลงมูลคายาที่สํารองไวลดลงและเกิดความ
คลาดเคล่ือนทางยาในกระบวนการใหบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกลดลง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยตอประสิทธิภาพของระบบจัดยาอัตโนมัติ 
ของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก ไดผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 มาตรฐานระบบจัดการยา 
 1. ควรมีการวางแผนเพิ่มอัตรากําลังจํานวนเภสัชกรใหมากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณงานในการทบทวนคําส่ังใชยา
ใหไดมากขึ้น 
 ประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติ 
 1. ความถูกตองแมนยํา 
  1.1 ควรมีระบบตรวจสอบขอมูลเวชระเบียนของผูปวยที่ถูกตองมากขึ้น โดยออกแบบโปรแกรมใหมีความ
รัดกุมและปรับปรุงใหขอมูลเปนปจจุบัน (Real time) 
  1.2 ควรมีระบบตรวจสอบรายการยาที่จาย ระบุเวลาการใชอยางถูกตองมากขึ้นโดยออกแบบโปรแกรมใหมี
การตรวจสอบขอมูลเวลาการจายยาหลังจากระบบจัดยาเรียบรอยแลว 
  1.3 ควรมีระบบตรวจสอบรายการยาที่จัดใหผูปวย โดยออกแบบระบบใหมีการตรวจสอบขอมูลรายการยา
อีกครั้งหลังจากระบบจัดยาเรียบรอยแลว 
  1.4 ควรมีระบบประมวลผลที่สามารถแยกรายการยาได โดยมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีความ
สมบูรณเพื่อใหระบบสามรถทํางานไดเต็มรูปแบบ 
 2. ความสมบูรณ 
  2.1 ควรมีระบบตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลระบุการแพยาของผูปวยถูกตองครบถวนโดยออกแบบ
โปรแกรมใหทําการตรวจสอบตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลระบุการแพยาของผูปวยกอนใชงาน 
  2.2 ควรมีระบบตรวจสอบความสมบูรณขอมูลของผูปวยที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาใหสมบูรณมากขึ้นโดย
ออกแบบโปรแกรมใหตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่นํามาใช 
  2.3 ควรมีระบบตรวจสอบความสมบูรณการบันทึกรายการยามีความสมบูรณมากขึ้นโดยออกแบบ
โปรแกรมแจงเตือนทุกครั้งที่ทําการบันทึกขอมูลสําเร็จ 
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 3. ความนาเช่ือถือ 
  3.1 ควรมีการบันทึกขอมูลผูเขาใชงานทุกครั้งที่ใชงาน โดยออกแบบโปรแกรมใหมีการบันทึกขอมูลการเขา
ใชงานระบบทุกครั้ง 
  3.2 ควรมีระบบที่กําหนดเวลาจายยาใหหลากหลายมากขึ้น โดยออกแบบโปรแกรมใหมีการกําหนดเวลาใน
กระบวนการจายยาเพิ่มขึ้น 
  3.3 ควรมีระบบตรวจสอบกระบวนการจัดยาเพื่อลดความคลาดเคล่ือนทางการจายยาใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยออกแบบโปรแกรมใหสามารถตรวจจับความคลาดเคล่ือนทางการจายยาใหละเอียดมากขึ้น 
 4. ความทันเวลา 
  4.1 ควรมีระบบชวยลดเวลาในการจัดยาใหมากขึ้นโดยออกแบบโปรแกรมใหลดเวลาในการจัดยาใหกระชับ
มากขึ้น 
  4.2 ควรมีระบบที่สามารถควบคุมระบบจัดยาใหถึงหอผูปวยไดตรงเวลามากขึ้น โดยมีการออกแบบ
โปรแกรมใหวางการควบคุมเวลาการจัดสงยาใหไดตรงตามกําหนด 
  4.3 ควรมีระบบยกเลิกรายการยาเม่ือผูปวยกลับบานโดยมีการออกแบบโปรแกรมใหงดจายยาเม่ือคนไข
กลับบาน 
 5. ความเกี่ยวของ 
  5.1 ควรมีระบบตรวจสอบขอมูลการจัดยาจากที่ออกจากหองยากับขอมูลของโรงพยาบาลวาเปนขอมูลชุด
เดียวกันโดยการออกแบบโปรแกรมใหตรวจสอบขอมูลใหเปรียบเทียบขอมูลของโรงพยาบาลกับขอมูลของระบบจัดยา 
  5.2 ควรมีระบบแจงเตือนเม่ือจัดยาเรียบรอยไปที่ฝายพยาบาลเพื่อมารับยาไดทันทีโดยออกแบบโปรแกรม
ใหมีระบบแจงเตือนสถานะการจัดยาใหทางฝายการพยาบาลรับทราบ 
  5.3 ควรมีระบบตรวจสอบอาการแพยาของผูปวยโดยออกแบบโปรแกรมใหมีการคัดกรองขอมูลแพยาของ
ผูปวยกอนใชงานระบบจายยาอัตโนมัต ิ
  5.4 ควรมีระบบตรวจสอบขอมูลรายการยาของฝายพยาบาลและฝายเภสัชกรวาเปนขอมูลที่ตรงกัน โดย
ออกแบบโปรแกรมใหมีการตรวจสอบขอมูลระบบจัดยาทางพยาบาลและเภสัชกรใหมีความสัมพันธกัน 
 6. ความสะดวกตอการใช 
  6.1 ควรมีระบบที่สามารถออกรายงานการจัดยาไดโดยออกแบบโปรแกรมใหสามารถออกแบบรายงานได
ตามที่โรงพยาบาลตองการ 
  6.2 ระบบควรสามารถใชไดทุกที่ภายในโรงพยาบาลโดยออกแบบโปรแกรมใหสามารถใชงานไดทุกพื้นที่
ของโรงพยาบาล 
  6.3 ควรมีระบบแยกรายการจัดยาเปนม้ือใหผูปวยใหครบตามที่โรงพยาบาลไดตั้งไวโดยออกแบบโปรแกรม
ใหสามารถแยกรายการจัดยาเปนม้ือตามที่โรงพยาบาลตองการ 
 7. ความปลอดภัย 
  ควรมีระบบการบันทึกขอมูลงานทํางานของบุคลากรทุกกระบวนการ โดยออกแบบโปรแกรมใหทําการลง
ชื่อเขาใชงานระบบทุกครั้ง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยเห็นวาควรทําเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจายยาอัตโนมัติดวย Lean production ของโรงพยาบาล
รัฐในภาคกลาง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดยาแบบลีนและคนหากิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคาซ่ึงแฝงอยูใน
กระบวนการจัดยาอัตโนมัติในมุมมองของบุคคลากรทางการแพทยทีอ่ยูในพื้นที่แตกตางกัน 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

111 

เอกสารอางอิง 
 
ขวัญชนก  อารียวงศ.(2556). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการใชบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร. วิทยานิพนธปริญญาเภสัชมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลีนิค มหาวิทยาลัย 
 นเรศวร. 
ชัยรัตน  รอดเคราะห. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานปริญญานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ณัฏฐพันธ  เขจรนันทนและไพบูลย  เกียรติโกมล. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร:  
 ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
เดือนเดน  บุญรังสรรค. (2553). การพัฒนาระบบส่ังจายยาเพื่อลดความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวยที่มาติดตาม 
 การรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภค 
 สาธารณสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ปญญฉัตร  ซอสุขไพบูลย. (2554). ระบบรายงานความคลาดเคล่ือนทางยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นใน 
 โรงพยาบาลขนาดใหญแหงหน่ึง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 23 (3), 135. 
ผาสุก  ตีรชาติ. (2558). ความคลาดเคล่ือนทางยา. ขอนแกนเวชสาร, 59 (1), 11-12. 
พจมาส  เกิดทอง. (2555). สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดกรม 
 อาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธปริญญาเทคโนโลยีการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. 
พรเทพ  เบญญาอภิกุล และวรรณวิภางค  มานะโชติพงษ. (2555). รายงานการวิเคราะหสภาพการแขงขันธุรกิจ 
 โรงพยาบาลเอกชน และอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร (หนา 6-7). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสาธารณสุข 
 แหงชาต.ิ 
พัชราวรรณ  บุญแสน. (2554). ประสิทธิภาพของการใช งานระบบอินทราเน็ตกรณีศึกษา องคการพิพิธภัณฑ 
 วิทยาศาสตรแหงชาติ. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี 
หทัยชนก  แจมถิ่นและอนิรุทธ  สติม่ัน. (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยและสรางสรรค 
 ระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย. การคนควาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (2558). รายงานทรัพยากรสาธารณสุข. [ออนไลน]. คนเม่ือ 
 28 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.m-society.go.th/article_attach/18428/20315.xls. 
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. 5th ed. New York: Harper Collins. 
Katz, D. & Kahn, R. L. (1978). The Social psychology of organization. 2nd ed. New York: McGraw-Hill. 
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row. 
Zaleanick & et al. (1958). Motion productivity and satisfaction of worker. Massachusettes: 
 Division of Research, Harward University. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lan Panya Journal 
Graduate Study Project Dhonburi Rajabhat University 

 

112 

ปญหาการนําตัวช้ีวัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการสํานักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร 

Problems in Using Performance Indicators in the Assessment of  
District Offices in Bangkok 

 
จิตตนา  จันทพันธ 

Jittana  Chanthaphan 
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

 
ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น* 
ดร.วสันต  ลิมปเฉลิม** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาการนําตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาว วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากขาราชการในสํานักงานเขตแหงหน่ึง จํานวน 12 คนวิธีการเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลนําประเด็นที่ไดมาจําแนกออกเปนประเด็นตามวัตถุประสงค ตรวจสอบความถูกตองโดยการพิจารณา 
ตีความ อธิบาย และสังเคราะห นํามาเรียบเรียง นําเสนอผลการวิจัยโดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 
1) ในการนําตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีอยูทั้งส้ิน 9 ตัวชี้วัด 
โดยจําแนกอยูใน 4 มิติ ไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติ
ที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ น้ัน ปญหาสําคัญคือตัวชี้วัดขาดความตรง
(Validity) ซ่ึงเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก จากการที่การกําหนดตัวชี้วัดและเปาแบบมาตรฐาน
เดียวกันกับทุกสํานักงานเขต โดยไมไดคํานึงถึงความแตกตาง ของบริบทแตละเขต (ปญหาปรากฏอยางมากในตัวชี้วัด
ของมิติที่ 1-3) และประการที่สอง จากการที่ตัวชี้วัดยังไมสามารถวัดไดอยางเปนภววิสัย โดยเฉพาะกรณีเก่ียวกับ 
การพัฒนาจริยธรรม ในมิติที่ 4) และ 2) แนวทางแกไขปญหา ไดแก ประการแรก ใหสํานักงานเขตแตละแหงสามารถมี
สวนรวมกับกรุงเทพมหานครในการกําหนดตัวชี้วัดและเปา ประการที่สอง ใหความสําคัญกับการทําตัวชี้วัดดาน 
การพัฒนาจริยธรรมพรอมกับใหความสําคัญกับหลักความสามารถในการถูกตรวจสอบได 
 
คําสําคัญ  ตัวชี้วัด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study the problems of using indicators in the 
assessment of official performance of district offices in Bangkok, and 2) topropose guidelines for 
solving such problems. The study method was qualitative,using a purposive sample of 12 officials of 
one district. Data were collected by the interview method. Information obtained was analyzed 
according to the objectives of the study. Appropriateness was verified by consideration, 
interpretation, explanation, synthesis, and editing. The results were presented using descriptive 
analysis. 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The study revealed the following findings: 1) nine indicators in total were used for the 
assessment of official performance of Bangkok district offices. They were classified into four 
dimensions: mission effectiveness, official performance effectiveness,official performance quality, and 
organizational development. The main problems involved indicators lacking validity, for which there 
were two important causes. The first cause was assigning an indicator and target of the same 
standard in all districts; disregarding differences in the context of the districts (this problem was 
apparent for the indicators in dimensions 1-3). The second important cause was that someindicators 
that could not be measured qualitatively, especially regarding moral development for the indicators 
in dimension 4); and 2) the guidelines for solving the problems were as follows, 1) each district office 
should participate with the Bangkok Metropolitan Authority in assigning indicators and targets, 2) one 
should focus on assigning indicators for moral development, as well as giving attention to the 
principle of accountability. 
 
Keywords:  indicators, assessment 
 
บทนํา 
 กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีฐานะเปนเมืองหลวงของประเทศไทย และเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มี
หนาที่จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 50 เขต มี
สํานักงานใหญเรียกวา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตเปนองคการบริหารของเขต มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
งานการปกครองทองที่การพัฒนาชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนา  
ผังเมืองเขต การระบายนํ้า การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได การรักษาความสะอาด การดูแลบํารุงรักษาตนไม  
การดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย โดยสามารถ
แบงสวนราชการออกเปน 10 ฝาย ประกอบดวยฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายโยธา ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 
ฝายรายไดฝายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ ฝายการศึกษา ฝายการคลัง ฝายเทศกิจ ฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ซ่ึงในแตละสํานักงานเขตไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการใหการปฏิบัติราชการของแตละสํานักงานเขตสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานเขตไดอยาง
เหมาะสม 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ ผลักดันใหหนวยราชการในแตละสํานักงานเขตนําพันธกิจที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการไปสู 
การปฏิบัติ มุงสูเปาหมายของการพัฒนาในแตละระดับใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกันในทุกภาค โดยจะแสดงใหเห็น
ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําปผานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการซ่ึงการปฏิบัติราชการหรือการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (Performance management) เปนกิจกรรมหน่ึงของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ใหความสําคัญกับ
กระบวนการที่เก่ียวของทัง้หมดที่มีความตอเน่ืองและสอดคลองกันประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก การวางแผนและ
การกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน การติดตาม การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัล 
 จุดมุงหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคตามแผน
และเปาหมายที่กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปนขั้นตอนหน่ึงของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ มี
ความสําคัญยิง่ตอความเจริญกาวหนาขององคกร การบริหารทรัพยากรบุคคลเนนมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาผูปฏิบัติงาน
ในแงของผลงาน (Result) และคุณลักษณะตางๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงาน (Contribution) ภายในระยะเวลาที่
กําหนดบนพื้นฐานของความเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน ผูบริหารองคกรสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะนําไปใชในการบริหารบุคคลภายใตจุดมุงหมายที่
สําคัญ 2 ประการ คือ 
 1) จุดมุงหมายในการพิจารณาตัดสินใจทางการบริหารบุคคล (Judgmental purpose) โดยเปนการ
ประเมินคาผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานที่ผานมาในระยะหน่ึงๆ เพื่อทราบวาแตละบุคคลในองคกรไดปฏิบัติหนาที่
เปนผลดีมากนอยเพียงใด อาทิ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง การโยกยาย เปนตน 
 2) จุดมุงหมายในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน (Developmental purpose) โดยการ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การแกไข ปรับปรุงการทํางานและกระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานมากขึ้นดวยการแนะนํา 
ชี้แจง หรือฝกอบรม  
 ดังน้ัน การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมุงการศึกษาปญหาการนําตัวชี้วัดมาใชใน การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนกําหนดทิศทางแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาการนําตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงการนําตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาปญหาการนําตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครน้ี วิธี
การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากขาราชการใน
สํานักงานเขตแหงหน่ึง จํานวน 12 คน 
 1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยใชแบบสัมภาษณ (Interview form) จํานวน 1 ชุด ซ่ึงแบงออกเปน 3 
สวน คือ 
  สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัว คําถามปลายปด-เปด อาทิ อายุ จํานวนปที่รับราชการ เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน ระดับตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนตน 
  สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับปญหาการนําตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผลคําถามปลายเปดเพื่อใหผูรับ 
การสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ภายใตความมุงหมายตามกรอบการศึกษาของการศึกษาคนควาอิสระที่
กําหนด 
  สวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาคําถามปลายเปดเพื่อใหผูรับ 
การสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ภายใตความมุงหมายตามกรอบการศึกษาของการศึกษาคนควาอิสระที่
กําหนด 
 2. การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 
  การตรวจสอบขอมูลใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data triangulation) คือการพิสูจนวาขอมูลที่ 
ผูศึกษาไดมาน้ันถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบของขอมูลน้ัน ประกอบดวย การตรวจแหลงเวลา การตรวจสอบ
สถานที่ และการตรวจสอบบุคคล ในแตละชวงเวลา แตละสถานที่ และแตละบุคคลวาแตกตางกันหรือไม อยางไร 
แนวคิดทฤษฏีที่แตกตางไปจากเดิมทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันหรือไม เพื่อทบทวน กําหนดทิศทางแนวทางใน 
การพัฒนาและปรับปรุงการประเมินผล  การปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดตามความมุงหมาย
ตามกรอบการศึกษาของการศึกษาคนควาอิสระที่กําหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยได
ประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

115 

ผลการวิจัย 
 1. ปญหาที่คนพบในการนําตัว ช้ีวัดมาใช ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร 
  มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
  ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร โดยเฉพาะตัวชี้วัดมูลฝอยที่จัดเก็บได และรอยละของการจัดเก็บภาษี ตาม
เปาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไมสอดคลองกับสถานการณ หรือภาวะในปจจุบัน จากปจจัยลบภายนอกตางๆ 
ที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเพิ่มขึ้นของประชากรและประชากรแฝงที่เขามาประกอบอาชีพพักอาศัยทองเที่ยวใน
สถานที่ตางๆ และเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล ขอบเขตของสํานักงานเขต ที่มีสภาพเปนก่ึงชุมชนเมือง ซ่ึงโดย 
สวนใหญจะเปนพื้นที่อยูอาศัย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอาคารชุด หมูบาน และการกอสรางอาคารขนาดใหญ ทําให
พื้นที่ในการประกอบกิจการคอนขางจํากัด เสนทางรถไฟฟาที่กําลังกอสราง ทําใหการจราจรติดขัด สงผลใหมูลฝอยที่
จัดเก็บไดในชวงระยะเวลาที่ผานมาเพิ่มขึ้นภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอยางตอเน่ืองผูประกอบการหลายรายหยุดดําเนิน
กิจการ สงผลใหผูเสียภาษีประสบปญหาในการชําระคาภาษีลาชาและลดลงอีกทั้งผูปฏิบัติงานฝายรายไดของสํานักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร มีผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษี จํานวน 10 ทานเทาน้ัน ซ่ึงเปนกรอบอัตรากําลังที่ยังไม
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเพิ่มประมาณการการจัดเก็บรายไดที่สูงขึ้นทุกปนอกจากน้ีการตั้งเกณฑคา
เปาหมายที่กําหนดจากสวนกลางมีการกําหนดคาในระดับสูง ทําใหตัวชี้วัดบางสวนของหนวยงานในสํานักงาน เขต
กรุงเทพมหานคร ไมสามารถดําเนินการไดตามคาเปาหมายที่กําหนด ประกอบกับสภาพปญหา สภาพพื้นที่ ของ
หนวยงานในสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อีกทั้งปญหาปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่แตกตางกัน 
สงผลกระทบตองานประจํา ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน และเปนการเพิ่มภาระงานใหแกผูปฏิบัติงาน 
  มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ผูปฏิบัติงานยังคงขาดความรูความเขาใจ ประกอบกับการโยกยาย การปรับเปล่ียนผูปฏิบัติงานบอยครั้ง ทํา
ใหเกิดความลาชาในการจัดทํางบการเงิน และการสงงบการเงิน การจัดทําเอกสารเบิกจายงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณยังคงขาดความถูกตอง การตรวจสอบ และการติดตามอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการกําหนด
หลักเกณฑการประเมินผล ที่ มีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการคอนขางมากเปนการเพิ่มภาระงานใหแก
ผูปฏิบัติงาน อีกทั้งการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานอางอิงในปจจุบันไมไดรับการจัดการอยางเปนระบบถูกตอง และครบถวน 
แมวาผูปฏิบัติงานจะใหความสําคัญรวมกันวิเคราะห คนหาความเส่ียงในแตละตัวชี้ วัดแลวก็ตาม นอกจากนี้ 
การดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาว เปนการประเมินผลจากการดําเนินการในภาพรวมของทุกฝายภายในสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ซ่ึงหากมีฝายใดฝายหน่ึงที่ดําเนินการไมทันภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หรือไมสามารถดําเนินการได จะทําใหตัวชี้วัดดังกลาวไมบรรลุผลตามที่ไดกําหนดซ่ึงสงผลกระทบตอ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  มิติที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
  ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการน้ัน เปนตัวชี้วัดที่ไมเหมาะสมใน 
การประเมินผลดานคุณภาพการปฏิบัติราชการเน่ืองจากการที่หนวยงานตอบ/รับเรื่องรองเรียนจากศูนยรับแจงทุกขฯ 
การดําเนินการแกไข รายงานผล การจัดทํารายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทุกเดือน และนําสงใหกองกลางภายใน
กําหนดเปนเพียงการติดตามและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเทาน้ัน ไมสามารถสะทอนไดถึงคุณภาพ 
การปฏิบัติราชการของหนวยงานอยางแทจริง ประกอบกับในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานน้ัน จําเปนตอง
มีการจัดทําหลักฐานอางอิง แตการจัดเก็บเอกสารเรื่องราวรองทุกข (CPL_R003) เรื่องคงคางหนวยงานดําเนินการ 
(CPL_R001) และรูปภาพกอน-หลังหรือหลักฐานประกอบการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
ในปจจุบันไมไดรับการจัดการอยางเปนระบบ สงผลทําใหการแยกประเภทเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ  
การจัดทําบันทึกรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลาชา 
  มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
  ตัวชี้วัดรอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และ
ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) สอดคลองกับประเด็น 
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การประเมิน สามารถปฏิบัติไดจริง มีการกําหนดที่ชัดเจน บรรลุผลไดในระยะเวลาที่กําหนด และสอดคลองกับ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานที่ผานมา โดยพบวา ประชาชนใหความสนใจในกิจกรรมการเสริมสราง
คุณภาพชีวิต เชน การออกกําลังกาย การรวมกิจกรรมนันทนาการ และการจัดการดานสาธารณะสุขมากขึ้น นอกจากน้ี 
ผูปฏิบัติยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร และการสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร แตภายใตตัวชี้วัดรอยละ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) แมวาผูบริหารจะใหความสําคัญตอ 
การดําเนินการ และไดรับความรวมมือจากผูปฏิบัติของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทุกสวนราชการก็ตาม หนวยงาน
ก็ยังคงขาดความพรอมเรื่องผูปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยโดยตรง ทําใหไมมีความเขาใจในแนวทางการคิด วิเคราะห 
ดําเนินงาน หรือคนหาวิธีการจัดการความเส่ียงดานอาชีวอนามัยที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 
 2. ขอเสนอแนะ และแนวทางที่คนพบในการแกไขปญหา และพัฒนาปรับปรุงการนําตัวช้ีวัดมาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
  มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
  หนวยงานจะตองปรับแผนการปฏิบัติราชการประจําป และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับสถานการณ หรือ
ภาวการณปจจุบัน โดยจัดทําตัวชี้วัดตามปญหาที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบันและหนวยงานจะตองมีการจัดประชุมผูปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวของ เพื่อใหทราบความเปนไปไดของการดําเนินการ ปญหา และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ
กอนการกําหนดเกณฑคาเปาหมายของตัวชี้วัดในแตละตัวชี้วัดภายใตมิติที่ 1 โดยพิจารณาปจจัยภายใน และภายนอก
ของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เปนหลัก เชน การพิจารณาจากอัตรากําลัง และสภาพพื้นที่ เปนตน โดยตัวชี้ วัด
จะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานประจํา หรือเปนการเพิ่มภาระงานใหแกผูปฏิบัติงาน 
  มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  หนวยงานจะตองมีการจัดประชุมคณะผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับตัวชี้วัดรวมกับฝายตางๆ ใน
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่เก่ียวของกับตัวชี้วัดในแตละตัวชี้วัดในมิติที่ 2 เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผลในมิติ
ดังกลาว เพราะประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการไมไดอยูที่การดําเนินการของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 เทาน้ัน และยังสามารถ
เปนการติดตามผลการดําเนินการตัวชี้วัด ในแตละตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ไดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการกระตุนใหทุกฝาย
ดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด และสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงท ี
  มิติที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
   - 
  มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
   - 
 
อภิปรายผล 
 1. ปญหาการนําตัวช้ีวัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
  ในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
  ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร โดยเฉพาะตัวชี้วัดมูลฝอยที่จัดเก็บได และรอยละของการจัดเก็บภาษี ตาม
เปาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไมสอดคลองกับสถานการณ หรือภาวะในปจจุบัน ปญหาคือตัวชี้วัดขาดความ
ตรง (Validity) ไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันของแตละสํานักงานเขต มีปจจัยลบภายนอกตางๆ ที่ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การเพิ่มขึ้นของประชากรและประชากรแฝงที่เขามาประกอบอาชีพพักอาศัยทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ 
และเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล ขอบเขตของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสภาพเปนก่ึงชุมชนเมือง ซ่ึงโดย
สวนใหญจะเปนพื้นที่อยูอาศัย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอาคารชุด หมูบาน และการกอสรางอาคารขนาดใหญ ทําให
พื้นที่ในการประกอบกิจการคอนขางจํากัด เสนทางรถไฟฟาที่กําลังกอสราง ทําใหการจราจรติดขัด สงผลใหมูลฝอยที่
จัดเก็บไดในชวงระยะเวลาที่ผานมาเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอยางตอเน่ือง ผูประกอบการหลายรายหยุดดําเนิน
กิจการ สงผลใหผูเสียภาษีประสบปญหาในการชําระคาภาษีลาชาและลดลงอีกทั้งผูปฏิบัติงานฝายรายไดของสํานักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร มีผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษี จํานวน 10 ทานเทาน้ัน ซ่ึงเปนกรอบอัตรากําลังที่ยังไม
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เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเพิ่มประมาณการการจัดเก็บรายไดที่สูงขึ้นทุกปนอกจากน้ีการตั้งเกณฑคา
เปาหมายที่กําหนดจากสวนกลางมีการกําหนดคาในระดับสูง ทําใหตัวชี้วัดบางสวนของหนวยงานในสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ไมสามารถดําเนินการไดตามคาเปาหมายที่กําหนด ประกอบกับสภาพปญหา สภาพพื้นที่ ของ
หนวยงานในสํานักงานเขต แตกตางกัน อีกทั้งปญหาปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่แตกตางกัน สงผลกระทบตองาน
ประจํา ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาใน   การปฏิบัติงาน และเปนการเพิ่มภาระงานใหแกผูปฏิบัติงาน ผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับ สุรีรัตน ทองเตะ (2555, บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมฤทธ์ิผลของการใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในมุมมอง
ของระบบวัดผลการปฏิบัติงานดุลภาพ ที่กลาววาการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนหนาที่สําคัญใน การจัดการของ
ผูบริหาร เน่ืองจากผูบริหารจําเปนตองทราบถึงสถานะและผลการดําเนินงานขององคกรตลอดเวลา เพื่อปรับเปล่ียน  
กลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณ และภาวการณแขงขันทางธุรกิจ ระบบตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน สามารถตอบสนอง
ความตองการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เปนตัวชี้วัดทางการเงินและตัวชี้วัดที่ไมใชทางการเงิน ทําใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารทั้งแผนระยะส้ันและระยะยาวโดยชี้ใหเห็นถึงความสามารถและจุดบกพรองในการดําเนินงาน 
  ในมิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ผูปฏิบัติงานยังคงขาดความรูความเขาใจ ประกอบกับการโยกยาย การปรบัเปล่ียนผูปฏิบัติงานบอยครั้ง ทํา
ใหเกิดความลาชาในการจัดทํางบการเงิน และการสงงบการเงิน การจัดทําเอกสารเบิกจายงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณยังคงขาดความถูกตอง การตรวจสอบ และการติดตามอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการกําหนด
หลักเกณฑการประเมินผล ที่ มีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการคอนขางมากเปนการเพิ่มภาระงานใหแก
ผูปฏิบัติงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาแบบมาตรฐานเดียวกันทุกสํานักงานเขตอีกทั้งการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน
อางอิงในปจจุบันไมไดรับการจัดการอยางเปนระบบ ถูกตอง และครบถวนแมวาผูปฏิบัติงานจะใหความสําคัญรวมกัน
วิเคราะห คนหาความเส่ียงในแตละตัวชี้วัดแลวก็ตาม นอกจากน้ีการดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาว เปนการประเมินผล
จากการดําเนินการในภาพรวมของทุกฝายภายในสํานักงานเขต โดยจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ซ่ึงหากมีฝาย
ใดฝายหน่ึงที่ดําเนินการไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถดําเนินการได จะทําใหตัวชี้วัดดังกลาวไม
บรรลุผลตามที่ไดกําหนด ซ่ึงสงผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม ผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับ ภาคภูมิ ภัควิภาส, กิตติโชค นิธิเสธียร, รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร และสุธีมนต ทรงศิริโรจน (2550, บทคัดยอ) 
ที่ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและวิเคราะหศักยภาพของปจจัยการดําเนินงาน Center of 
Excellence ตัวชี้วัดผลลัพธ (Key Performance Indicator: KPIs) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสูการเปน 
Innovation Park และปริญญา อินรักษา (2550, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการประยุกตใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs: 
Key Performance Indicators) ตามแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ที่กลาววา การที่พนักงานขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ดีพอ ทําใหอาจเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมาย และ 
การไมเขาใจระบบการประเมินผลที่ดีพอ สงผลใหตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานที่ไดกําหนดขึ้นไมสัมพันธกัน และไม
สอดคลองกัน ทําใหเปาหมายไมชัดเจน สงผลใหทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย และสอดคลองกับแนวคิดของ วิกิตต  
หินแกว (2553, หนา 19) ที่กลาวถึงตัวชี้วัดที่ดีวา ตัวชี้วัดที่ดีจะตองเปนที่เขาใจของบุคคลทั่วไป ไมใชเขาใจแคเพียง
ผูจัดทําตัวชี้วัดเทาน้ัน ตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร ควรแสดงถึงส่ิงที่มีความสําคัญตอ
องคกรและหนวยงาน ตัวชี้วัดที่ดีตองชวยใหผูบริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่สําคัญของ
องคกรได ตัวชี้วัดที่ดี ตองไมกอใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร 
  ในมิติที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
  ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการน้ัน เปนตัวชี้วัดที่ไมเหมาะสมใน 
การประเมินผลดานคุณภาพการปฏิบัติราชการเน่ืองจากการที่หนวยงานตอบ/รับเรื่องรองเรียนจากศูนยรับแจงทุกขฯ 
การดําเนินการแกไข รายงานผล การจัดทํารายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทุกเดือน และนําสงใหกองกลางภายใน
กําหนดเปนเพียงการติดตามและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเทาน้ัน ไมสามารถสะทอนไดถึงคุณภาพ 
การปฏิบัติราชการของหนวยงานอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ วิกิตต หินแกว (2553, หนา 19) ที่กลาววา 
ลักษณะที่สําคัญประกอบดวย มิติหรือมุมมองที่หลากหลายเชนในการใหบริการมิไดวัดจากผลสํารวจกับผูบริการเทาน้ัน 
แตควรรวมถึงมุมมองดานคุณภาพในการใหบริการและมุมมองดานการพัฒนาองคกรที่เก่ียวของดวย ประกอบกับใน 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานน้ัน จําเปนตองมีการจัดทําหลักฐานอางอิง แตการจัดเก็บเอกสารเรื่องราว
รองทุกขเรื่องคงคางหนวยงานดําเนินการ และรูปภาพกอน-หลังหรือหลักฐานประกอบการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน
จากประชาชน/ผูรับบริการในปจจุบันไมไดรับการจัดการอยางเปนระบบ สงผลทําใหการแยกประเภทเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ การจัดทําบันทึกรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ลาชา สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2545, หนา 138) วาตัวชี้วัดที่ดีควรสะดวกใน 
การนําไปใช คือเก็บขอมูลงาย สามารถนําไปใชวัดหรือเก็บขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจนับ
วัดหรือสังเกตไดงาย 
  ในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
  ตัวชี้วัดในมิติที่ 4 รอยละผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
ถึงแมวาไดมีการดําเนินการตาม 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม ไดแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศ ที่เก่ียวของกับการปฏิบตัิงานของสํานักงานเขต และจัดใหมีการประชุมคณะทํางานฯ 2) หลัก
จริยธรรม ไดดําเนินการเผยแพรใหความรูเก่ียวกับการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําที่เปนผลประโยชนทับ
ซอน แนวทางการลงโทษทางวินัย และประมวลจริยธรรม ใหแกขาราชการ ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขต และจัดใหมี
กิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมแกบุคลากรในหนวยงานเปนประจํา ไดแก เวียนเทียน ฟงเทศน ฟงธรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนากิจกรรมบริจาคเลือดการทําความสะอาดศาสนสถาน เปนตน 3) หลักความโปรงใส ไดจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร ณ ศูนยบริหารราชการฯ ชั้น 1 สํานักงานเขต แหงใหม พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารประกอบตามกําหนด และมี
ชองทางใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น และทราบขั้นตอนการทํางานอยางเต็มที่ 4) หลักการมีสวนรวม ไดให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาในพื้นที่รวมกับภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ เชน จัดใหมี 
การประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือนการมีสวนรวมในการคัดเลือกแมดีเดนของสํานักงานเขต รวมถึงไดจัดใหมี
ชองทางในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ การดําเนินการทอดแบบสอบถาม เพื่อสรุปประเด็นความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการทํางานตอไป และการจัดกิจกรรมในการขอความรวมมือกับ
ประชาชน ขาราชการ และบุคลากร เพื่อรวมกันเฝาระวังพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน เชน 
เสียงตามสาย ประกาศ แผนพับ เปนตน 5) หลักความรับผิดชอบ ไดจัดใหมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสมํ่าเสมอ เชน การประชุมระบบเดล่ีเพลน และ 6) หลักความคุมคา ไดจัดใหมีการรณรงคการใชทรัพยากร
อยางประหยัด แตเปนตัวชี้วัดที่ยังไมสามารถวัดไดอยางเปนภววิสัยในเรื่องนามธรรม รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูปฏิบัติยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงานเขต และการสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร ภายใตตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) ไมมากนักแมวาผูบริหารจะให
ความสําคัญตอการดําเนินการ และไดรับความรวมมือจากผูปฏิบัติของสํานักงานเขต ทุกสวนราชการ และตัวชี้วัดรอยละ
ของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และรอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการน้ัน 
สอดคลองกับประเด็นการประเมิน สามารถปฏิบัติไดจริง มีการกําหนดที่ชัดเจน บรรลุผลได และเปนไปตามทิศทางที่
สอดคลองกัน ในระยะเวลาที่กําหนด และสําหรับรอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality 
of work life) หนวยงานยังคงขาดความพรอมเรื่องผูปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยโดยตรงทําใหไมมีความเขาใจในแนว
ทางการคิด วิเคราะห ดําเนินงาน หรือคนหาวิธีการจัดการความเส่ียงดานอาชีวอนามัยที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ วิกิตต หินแกว (2553, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิผล การ
ปฏิบัติงานของทีมผูตรวจสอบอาคาร ที่กลาววา การขาดการส่ือสาร การทําความเขาใจและการถายทอดตัวชี้วัดภายใน
องคกรอยางเพียงพอน้ัน สงผลตอการนําตัวชี้วัดในแตละมุมมองไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2545, หนา 138) ที่กลาววา คุณสมบัติของตัวชี้วัดที่ดี ตองมีความตรงวัดไดอยางถูกตอง
แมนยํา มีความเที่ยง คือวัดไดอยางนาเชื่อถือคงเสนคงวา 
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 2. ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการนําตัวช้ีวัดมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
  ดานบุคลากร 
  1. กําหนดสํานักงานเขต ทดลองที่ไดรับรอยละความสําเร็จจากการประเมินผลในระดับตางๆ เพื่อใชใน 
การวิเคราะหการตั้งเกณฑคาเปาหมาย และประเมินผลวาปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก อาทิ สภาพปญหา สภาพ
พื้นที่ และอัตรากําลังของสํานักงานเขต ที่แตกตางกันน้ัน สงผลตอรอยละความสําเร็จในการประเมินผลหรือไม เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการปรับเปล่ียนการตั้งเกณฑคาเปาหมายในระดับตางๆ และ/หรือโครงสรางอัตรากําลังตอไป 
  2. กําหนดสมรรถนะที่จําเปนและเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน เพื่อใชในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร 
  3. พิจารณาระยะเวลาที่ขาราชการสามารถยาย หรือโอนใหมีความเหมาะสม ไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความคุมคากับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
  4. ควรมีการถายทอดความรูแกบุคลากรและขาราชการบรรจุใหม สงเสริมและสรางความเขาใจในเรื่อง
หนาที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน โดยติดตอกับฝายที่รับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ เพื่อกอใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง 
  5. ควรมีการบริหารจัดการความรูแกผูปฏิบัติงานภายในสํานักงานเขตอยางสมํ่าเสมอและมีการบริหาร
จัดการใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
  6. หนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ หนวยงานตรวจประเมิน หรือหนวยงานเจาภาพของตัวชี้วัด ควรเพิ่มความถี่
และ/หรือชองทางในการเสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานแกสํานักงานเขต โดยตองประเมินผลการ
เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานที่ไดรับการเสริมสราง 
  7. กําหนดนโยบาย/มาตรการจูงใจใหบุคลากรเขามาปฏิบัติ งานในหนวยงาน/สํานักงานเขตที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และ/หรือมีการทํางานที่ทาทาย โดยอาจใหรางวัลจูงใจ หรือสวัสดิการในดานตางๆ แกผูปฏิบัติงาน อาทิ 
บานพักอาศัย ทุนการศึกษา และคารักษาพยาบาล เปนตน 
  ดานข้ันตอน/กระบวนการ 
  1. การกําหนดตัวชี้วัดตองสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร และพิจารณาเกณฑ 
การประเมิน หรือคาเปาหมายที่เหมาะสมกับบริบทแตละพื้นที่หรือแตละหนวยงาน โดยหนวยงานเจาภาพของตัวชี้วัด
ควรพิจารณารวมกับหนวยงานผูรับการประเมิน อาทิ เปาหมาย การลดปริมาณขยะ ควรมีความแตกตางกันตามลักษณะ
พื้นที่เขต เปนตน 
  2. หนวยงานควรวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาตามความจําเปนเรงดวน 
  3. จัดทํารายละเอียดของตัวชี้วัดใหชัดเจน ลดปริมาณหลักฐานที่เปนเอกสาร โดยสามารถจัดเก็บขอมูล 
และตองสามารถตรวจสอบขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสได 
  4. การกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลโครงการของหนวยงาน ควรกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธ หรือ
ผลผลิต และไมควรมีจํานวนที่มากเกินไปจนกอใหเกิดภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
  5. วิเคราะหแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตที่เปนตนแบบ (ประสบความสําเร็จ) เพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติที่
ดีใหทุกสํานักงานเขตสามารถปฏิบัติได 
  6. รวบรวมเอกสารเปนระบบมากขึ้น โดยทําแยกเปนรายปงบประมาณ 
  7. ควรมีการตรวจสอบ เรงรัดการบันทึกขอมูลเปนปจจุบัน โดยขอความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของใน
การจัดสงขอมูล 
  8. หนวยงานควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และอาศัยการทํางานแบบบุราณการ
กับหนวยงานอ่ืน 
  9. หนวยงานเจาภาพของตัวชี้วัดตองมีสวนชวยแกไขปญหาในการดําเนินการตามตัวชี้วัดของหนวยงานผู
ปฏิบัติ อาทิ การสนับสนุนทางวิชาการ หรือทรัพยากรตางๆ เปนตน และตองรับผลการประเมินรวมกับหนวยงานผู
ปฏิบัติดวย 
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  10. กรุงเทพมหานคร ควรชี้แจงทําความเขาใจกับสํานักงานเขตอยางชัดเจน และตอเน่ือง และควรนําเอา
ขอเสนอแนะที่ไดรับไปพัฒนาตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมกับแตละพื้นที ่
  11. ศึกษาวิธีการดําเนินการ รายละเอียดของตัวชีวั้ดที่หนวยงานเจาภาพของตัวชี้วัดแจงเวียนใหทราบ คูมือ
การประเมินผลฯ มติการประชุมของคณะกรรมการที่เก่ียวของ และควรดําเนินการตั้งแตตนปงบประมาณ รวมทั้ง
ประสานขอคําแนะนําในการดําเนินการกับหนวยงานผูตรวจประเมินอยางสมํ่าเสมอ เพื่อกอใหเกิดการจัดการอยางเปน
ระบบ ถูกตอง และครบถวน 
  12. กรุงเทพมหานครควรพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป เก่ียวกับการบริหารการเงินการบัญชี 
และพัสดุ เพื่อแกไขปญหาการลงรายงานการเงินในสมุดบัญชี การลงรายการทรัพยสิน ซ่ึงการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช
น้ัน จะสงผลขอมูลการเงิน รายการทรัพยสิน และการคิดคาเส่ือมราคาของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 
และไดรับการรับรองจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการให
ลดลง 
  13. กําหนดแนวทางการจัดทําระบบใหแกบุคลากรในหนวยงานเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม
เกณฑอยางครบถวน 
  14. หนวยงานควรวางแผนบริหารจัดการดานการใชจายงบประมาณตั้งแตตนป เชน การเรงรัดการกอหน้ี
ผูกพัน ติดตามรายการอยางใกลชิด หากโครงการใดไมสามารถกอหน้ีผูกพันได ใหเรงคืนเงินเขางบกลางตามแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงบประมาณรายจาย เรงหาผูรับจางตั้งแตตนป และการของบประมาณเรงดวน เพื่อใหสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดภายในปงบประมาณ เปนตน 
  15. จัดทํารายงานความเคล่ือนไหวของทรัพยสินสงเปนรายไตรมาส และเพื่อความเปนปจจุบันเพื่อให
สามารถตรวจสอบขอมูลประจําปไดอยางรวดเร็ว 
  16. คนหา ระบุ และประเมินความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ โดยพิจารณาจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกที่
สงผลกระทบกับการดําเนินการอยางแทจริง เพื่อที่จะสามารถกําหนดแผนการจัดการความเส่ียงไดอยางเหมาะสม และ
สามารถชวยใหตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
  17. บริหารจัดการเรื่องรองเรียน โดยมอบหมายเจาหนาที่ทุกฝายที่เก่ียวของใหการสนับสนุนการทํางาน
ของเจาหนาที่ฝายปกครองอยางเต็มที่ เพื่อลดภาระงาน และแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการไดอยาง
รวดเร็ว 
  18. หนวยงานเจาภาพของตัวชี้วัด ควรมีการนิยาม แนวทางในการวัดผลตัวชี้วัด รวมทั้งอาจกําหนดแบบวัด
ความพึงพอใจกลาง เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรม และมาตรฐานเดียวกัน 
  ดานขอมูลสารสนเทศ 
  1. วิเคราะหสถานการณ จุดออน จุดแข็ง หรือปญหาเชิงพื้นที่มากําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานเพื่อให 
แนวทางการพัฒนาที่กําหนดขึน้มีความสอดคลองกับปริบทของพื้นที่ และสามารถกําหนดแนวทางพัฒนาในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปตอไป 
  2. จัดทําขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน/ฝายในสวนที่เก่ียวของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหปญหา 
และกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินงานรายป และเปนขอมูลประกอบการอางอิงใหเห็นถึงขอจํากัด และสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่น้ันๆ 
  3. รวบรวมขอมูล สถิติของปญหาในพื้นที่ เพื่อใชในการเจรจาคาเปาหมาย หรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับพื้นที ่
  4. หนวยงานควรมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บเอกสารการจัดการวัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบ
เรียบรอย การแกไขปญหาตางๆ และควรมีการจัดทําฐานขอมูลในเรื่องตางๆ ดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อลดพื้นที ่ในการ
จัดเก็บเอกสารชวยใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก และกอใหเกิดประสิทธิภาพ 
  5. หนวยงานที่เก่ียวของควรพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเสถียรโดยเฉพาะระบบ
เรื่องราวการรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการใหสามารถแนบภาพถาย เพื่อใชประกอบผลการดําเนินการ 
  ดานงบประมาณ 
  1. กรุงเทพมหานครควรอนุมัติงบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
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  2. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานในการดําเนินการโครงการตามตัวชี้ วัด 
โดยเฉพาะกรณีที่โครงการที่ไดรับอนุมัติไมไดตั้งงบประมาณ แตจําเปนตองใชงบประมาณ 
  3. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครควรติดตามผลการดําเนินงานดานงบประมาณของหนวยงานวา
ประสบปญหาใด เพื่อสรุปรวบรวมแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคเหลาน้ันใหหนวยงานใชปฏิบัติ เพื่อประสิทธิภาพใน
การใชจายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มเติมขอบเขตการศึกษาจากปงบประมาณ 2560 เปนการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อใหทราบถึงปญหาสําคัญในการนําตัวชี้วัดมาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ควรเพิ่มเติมแบบสอบถามแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured) เพื่อวิเคราะหปจจัยความรู และความ
เขาใจของกลุมตัวอยางกอนสัมภาษณ ในประเด็นแบบเจาะลึก (Depth interview) ถึงปญหาการนําตัวชี้วัดมาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบสภาพการดําเนินงานและปญหาการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจางงบ
ลงทุนของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี และ 2)  ไดแนวทางการแกไขปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน
ของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงในการ
สัมภาษณ รวมทั้งใหตอบแบบสอบถามกับผูที่เก่ียวของในกระบวนการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนจาก 4 กลุม 
ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมหัวหนากลุมงาน กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมผูใชงาน รวมทั้งส้ิน 40 คน  
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่สําคัญคือ 
การบริหารสัญญาอาจไมเปนไปตามระเบียบ เน่ืองจากจํานวนของเจาหนาที่พัสดุไมเพียงพอ และขาดความรูความ
ชํานาญ และการจัดหาพัสดุไมไดมาตรฐาน สําหรับแนวทางการแกไขปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางงบ
ลงทุนน้ัน กลุมผูบริหารเสนอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรดําเนินการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยเครงครัด กลุมหัวหนา
กลุมงานเสนอใหพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่พัสดุใหมีความรู ความเขาใจ ความชํานาญในการวางแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
กลุมผูปฏิบัติงานเสนอใหเตรียมความพรอมลวงหนาบริหารเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดทําแผนการ
จัดซ้ือจัดจางเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ และกลุมผูใชงานเสนอใหมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหตรง
กับความตองการของผูใชงาน 
 
คําสําคัญ  งบลงทุน  จัดซ้ือจัดจาง 
 
Abstract 
 The purpose of this study was as follows: 1) to study the operating conditions and problems 
of capital budget procurement for the Health Promotion Center Region 5, Ratchaburi, and 2) to find 
solutions and develop a method of capital budget procurement of Health Promotion Center Region 
5, Ratchaburi. This study is qualitative research. Specific sample selection was used in the interview, 
including the use of a questionnaire with subjects involved in developing processes of capital budget 
procurement from 4 groups: executive, chief, officer and user, a total of 40 people. 
 The study found that the main problems in the operating conditions of the capital budget 
of Health Promotion Center Region 5, Ratchaburi, are that contract management is may not in 
accordance with regulations, staffing is inadequate, and lack of know-how, and procurement is often 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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non-standard. Regarding the solution and guidelines for the development of procurement, the 
Executive Group proposed that the officers should strictly follow regulations. The Chief Group 
proposed to develop supply officers to have knowledge, understanding, and expertise in 
procurement planning. The Officer Group proposed to prepare in advance for procurement and to 
formulate procurement plans when budgets are known. Finally, the User Group proposed to specify 
the characteristics of supplies to meet user needs. 
 
Keywords:  capital budget, procurement 
 
บทนํา 
 งบลงทุนเปนการจัดซ้ือจัดจางที่เก่ียวของกับการซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง และบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รายการส่ิงกอสรางนับเปนรายการที่ไดรับความ
สนใจมากเปนพิเศษของงบลงทุน ในการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนของหนวยงานในกรณีที่บุคลากรผูปฏิบัติงานสวนใหญมิได
เปนผูดํารงตําแหนงดานพัสดุโดยตรงแตเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน ทําใหเกิด
ความเส่ียงในการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะไมเปนไปตามระเบียบพัสด ุ
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมใหประชาชนมีการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี  กรมอนามัยประกอบดวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค สําหรับในสวนภูมิภาค
น้ัน ประกอบดวย 13 ศูนยอนามัย ซ่ึงไดรับงบประมาณประเภทงบลงทุน ในป 2559 แตกตางกันอยางหลากหลายตั้งแต
หลักหม่ืนถึงหลักหลายสิบลาน ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี นับเปนศูนยอนามัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดคือ 
36,429,500 บาท การที่ศูนยอนามัยที่ 5 เชนเดียวกับหนวยงานทั่วไปที่มีเจาหนาที่สวนใหญที่มิใชเจาหนาที่พัสดุโดยตรง  
อันทําใหมีความเส่ียงที่จะตองเฝาระวัง จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่จะศึกษาวา การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน
ดังกลาวมีปญหาอะไร และจะมีแนวทางแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางพัฒนาอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบสภาพปญหาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี 
 2. เพื่อไดแนวทางการแกไขปญหาและแนวทางการพัฒนาจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาจากเอกสาร ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 2. การเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ โดยใชแบบสอบถามน้ัน ทั้ง 2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารทั้งหมด 3 คน 
และกลุมหัวหนางาน ทั้งหมด 5 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปดและเขียนเอง (โดยผูศึกษา) 
 3. การเก็บรวบรวบจากแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามน้ัน ใชจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม ซ่ึงแบบสอบถามที่ใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูใชงาน 
  โดยกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา โดยใชวิธีการเลือก
กลุมผูใหขอมูลหลักเพื่อเปนตัวแทนของประชากรโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก 
กลุมผูบริหาร  กลุมหัวหนากลุมงาน กลุมผูปฏิบัติงาน กลุมผูใชงาน ที่เก่ียวของกับศูนยอนามัยที ่5 ราชบุรี ดังน้ี 
  กลุมที่ 1 กลุมผูบริหาร เปนผูเก่ียวของกับผูที่มีอํานาจอนุมัติลงนามในสัญญาทุกระดับ ไดแก ผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อธิบดีกรมอนามัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามคําส่ังการมอบอํานาจ ผูอํานวยการศูนย
อนามัยที่ 5 ราชบุรีหรือผูที่รักษาราชการแทน 
  กลุมที่ 2 กลุมหัวหนากลุมงาน เปนผูที่เก่ียวของในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนระดับหัวหนากลุม
งาน ไดแก หัวหนากลุมงานพัสดุระดับกรม หัวหนากลุมงานงบประมาณระดับกรม หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
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นโยบายระดับกรม หัวหนากลุมงานบริหารยุทธศาสตรและงานวิจัยของศูนยอนามัย และหัวหนากลุมอํานวยการของ
ศูนยอนามัย 
  กลุมที่ 3 กลุมผูปฏิบัติงาน เปนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนทุกระดับ ไดแก เจาหนาที่
พัสดุระดับกรม (กองคลัง) ที่ดําเนินการเก่ียวกับงบลงทุน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ที่ดําเนินการเก่ียวกับแผน
งบลงทุน เจาหนาที่พัสดุระดับศูนยอนามัย เก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน คลังพัสดุ การควบคุมพัสดุ แผน
จัดซ้ือจัดจางงบลงทุน แผนการใชจายเงินงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี (มติครม.) 
  กลุมที่ 4 กลุมผูใชงาน เปนนักวิชาการหรือผูนําเครื่องมืออุปกรณที่ไดจากการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนไปใช
งาน ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี จากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่มีหนาที่เก่ียวของและผูมีประสบการณดานการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน สามารถสรุปผลการศึกษาเปนประเด็น
สําคัญได ดังน้ี 
 ปญหาในการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนของศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่สําคัญคือ การบริหารสัญญาอาจ
ไมเปนไปตามระเบียบ เน่ืองจากจํานวนของเจาหนาที่พัสดุไมเพียงพอ และขาดความรูความชํานาญ และการจัดหาพัสดุ
ไมไดมาตรฐาน สําหรับแนวทางการแกไขปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนน้ัน กลุมผูบริหารเสนอ
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ควรดําเนินการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยเครงครัด กลุมหัวหนากลุมงานเสนอใหพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่พัสดุใหมีความรู ความเขาใจ ความชํานาญในการวางแผนการจัดซ้ือจัดจาง  กลุมผูปฏิบัติงานเสนอให
เตรียมความพรอมลวงหนาบริหารเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางเม่ือไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ และกลุมผูใชงานเสนอใหมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหตรงกับความตองการของ
ผูใชงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางของกรมอนามัย 
 2. ควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยเส่ียงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อผลที่ไดเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาดานการบริหารงานพัสดุอยางยั่งยืนตั้งแตแรกเริ่มการดําเนินงานกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษา ประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษาผูประกอบการ และ
เจาหนาที่ตํารวจตอนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาการศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวกจากนักศึกษา (50 คน จากมหาวิทยาลัย 2 แหงใน
กรุงเทพฯ) ประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษา (20 คนที่อยูบริเวณใกลมหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ) และวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจงโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลักจากผูประกอบการ (6 คน จากพื้นที่ ใกล
มหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ)และเจาหนาที่ตํารวจในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย (6 คน จาก 3 สถานีตํารวจในเขต
นครบาล) รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 82 คน 
 ผลการวิจัยพบวานักศึกษาและประชาชนสวนใหญในชุมชนเห็นดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใกลสถานศึกษาดวยเหตุผลวา การมีสถานประกอบการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาเปนสิ่ง
ไมสมควรขัดกับวัฒนธรรมไทย อยางไรก็ตาม ตางก็เห็นวา นโยบายดังกลาวไมนาจะบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องการลด
การดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา เพียงแตนาจะชวยใหการลดการดื่มในบริเวณใกลสถานศึกษาเทาน้ัน นักศึกษาและ
ประชาชนจํานวนไมนอยยังเห็นตรงกันวา การหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรบังคับเฉพาะผูประกอบการรายใหม
ภายหลังจากการออกนโยบายเทาน้ัน ดานผูประกอบการซ่ึงตางมีใบอนุญาตจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความเห็นวา 
การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจ รัฐไมควรจํากัดเสรีภาพในการเลือกใช
ชีวิตของประชาชนหากมิไดสงผลกระทบตอความเดือดรอนของผูอ่ืน สําหรับเจาหนาที่ตํารวจมีความเห็นวา การนํา
นโยบายดังกลาวไปปฏิบัติมีปญหาดานการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะเม่ือไปตรวจหามสถานประกอบการ สถาน
ประกอบการมักอางถึงสิทธิการจําหนายสุราจากการที่สถานประกอบการมีใบอนุญาตจําหนายสุรากอนหนาจะมีนโยบาย
ดังกลาว 
 
คําสําคัญ  การหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  สถานศึกษา 
 
Abstract 
 The objective of this study was to study the attitudes of students, people living near 
educational institutions, proprietors, and police toward the policy of banning alcohol selling near 
educational institutions. This study was qualitative research. Data were collected by interviewing 
convenience samples of 50 students from 2 universities in Bangkok, and 20 people living in the 
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vicinity of these universities. In addition, data came from interviewing 6 proprietors near the 2 
universities in Bangkok and 6 policemen as law enforcers from 3 metropolitan police stations, for a 
total of 82 informants. 
 The study revealed that majority of students and people in the community agreed with the 
policy of banning the sale of alcohol near educational institutions, with the reason that this activity 
was not desirable and contradicted Thai culture. However, they also thought that such a policy 
would not achieve its objective of reducing alcohol consumption by students. It instead would only 
reduce alcohol consumption near the educational institution. A number of students and people 
agreed that the ban should apply to new sellers after the proclamation of the policy. Licensed 
alcohol sellers thought that selling alcohol was an economic freedom. Therefore, the state should 
not limit people’s way of life unless their behavior caused trouble for other people. The policemen 
thought that the enforcement of such a policy yielded legal problems, especially when inspecting 
the selling shops. This is because proprietors would often claim that they had the right to sell 
alcohol from the licenses they had received before the proclamation of the policy. 
 
Keywords:  banning the sale of alcohol, educational institutions 
 
บทนํา 
 ปญหาการเพิ่มขึ้นของผูดื่มแอลกอฮอลหนาใหมโดยเฉพาะในวัยรุนและวัยหนุมสาวมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย 
จากผลสํารวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนกลุมอายุ 15-19 ป ในชวงเวลา พ.ศ. 2544-2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 
64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 4.96 ตอปเปนผลใหองคกรภาคประชาสังคมไทย ดังเชนกรณีเครือขายองคกรงดเหลา 
(สคล.) เครือขายเยาวชนปองกันนักดื่มหนาใหม ตลอดจนผูบริหารสถาบันการศึกษา ดังกรณีศาสตราจารย ดร.ประสาท 
สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
เรียกรองเม่ือมิถุนายน 2557 ใหภาครัฐออกนโยบายควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มใกลสถานศึกษา เปนตน 
 กระแสการเคล่ือนไหวและถกเถียงปรากฏขาวสารผานทางส่ือมวลชนในประเด็นการกําหนดขอบเขตของ
สถานที่ระยะหางเทาใดใกลสถานศึกษา โดยในชวงกลางป 2558 ปรากฏขอเสนอใหรัฐบาลกําหนดใหหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณพื้นที่ 300 เมตรใกลสถานศึกษา ดังการแถลงของ นายยงยุทธ ยุทธวงศ รองนายกรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 อยางไรก็ตาม ประเด็นการระบุระยะบริเวณรอบสถานที่อยางชัดเจนไมปรากฏออกเปน
นโยบาย กลาวคือ ในเวลาตอมาเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใชอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 ออกคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558 ในขอ 6 หามมิใหมีสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา และตอมาเม่ือวันที่ 12 
ตุลาคม 2558 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนด
สถานที่หรือบริเวณหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา พ.ศ. 2558 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 
และมาตรา 27(8) แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 หามผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
สถานที่หรือบริเวณใกลเคียงสถานศึกษาหรือหอพักบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 
ตุลาคม 2558 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการออกมาสอดคลองกับคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ นัยสําคัญของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีก็เชนเดียวกับคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558 
คือการไมกําหนดระยะสถานที่หามขายใกลสถานศึกษา 300 เมตร ตางจากตามที่เคยปรากฏขาวออกมาทางส่ือมวลชน
มากอนหนาน้ี หรือนัยหน่ึงอีกเทากับการระบุรายละเอียดในทางปฏิบัติในประเด็นสถานที่หรือบริเวณใกลเคียง
สถานศึกษาใหเปนเรื่องของดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายพิจารณาตอไป 
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 หลังจากการประกาศใชนโยบายดังกลาวจนปจจุบัน ยังไมมีงานการศึกษาวานักศึกษา ประชาชนในชุมชนใกล
สถานศึกษา ผูประกอบการรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติคิดเห็นอยางไรตอนโยบาย
ดังกลาว การศึกษาทัศนะหรือมุมมองของผูไดรับผลจากนโยบาย รวมทั้งการปฏิบัติของเจาหน าที่ ผูปฏิบัติจึงมี
ความสําคัญ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษา ประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษา ผูประกอบการ และเจาหนาที่ตํารวจตอ
นโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษาดวยการสัมภาษณ โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก 
(Convenience sampling)จากนักศึกษา (50 รายจากมหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ) ประชาชนในชุมชนใกล
สถานศึกษา (20 รายที่อยูบริเวณใกลมหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ) และวิธีเลือกตัวอยางโดยยึดจุดมุงหมายของ
การศึกษาเปนหลัก (Purposive sampling) จากผูประกอบการ (6 รายจากพื้นที่ใกลมหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ) 
และเจาหนาที่ตํารวจ(6 ราย จาก 3 สถานีตํารวจในเขตนครบาล) รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 82 ราย 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  คําถามในการสัมภาษณนักศึกษา ประกอบดวย 6 คําถาม ไดแก 
  1) การทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาวาทราบเพียงใด 
ทราบจากแหลงใด 
  2) การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม ดื่มบอยมากเพียงใด/ในโอกาสใด 
  3) ทัศนะตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยทั่วไป 
  4) เขาใจวานโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษามีวัตถุประสงคอะไร 
  5) มีความเห็นวานโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
เพียงใด เพราะอะไร 
  6) เห็นดวยกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาหรือไม เพราะอะไร 
  คําถามในการสัมภาษณประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษา และผูประกอบการใกลสถานศึกษา
ประกอบดวย 4 คําถาม ไดแก 
  1) การทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาวาทราบเพียงใด 
ทราบจากแหลงใด 
  2) เขาใจวานโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษามีวัตถุประสงคอะไร 
  3) มีความเห็นวานโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
เพียงใด เพราะอะไร 
  4) เห็นดวยกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาหรือไม เพราะอะไร 
  คําถามในการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจประกอบดวยคําถามเก่ียวกับการปฏิบัตินโยบายการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลวามีปญหาอะไรหรือไม อยางไร รวมทั้งขอเสนอแนะจากมุมมองผูบังคับใชกฎหมาย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ลักษณะการเก็บขอมูลดานนักศึกษา 
  การเก็บใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) จากนักศึกษา 50 รายจาก
มหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ การเลือกตัวอยางแบบน้ีเหมาะกับเรื่องการวิจัยดานแอลกอฮอล โดยใชตัวอยาง
นักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง เพศละ 25 คน 
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  ลักษณะการเก็บขอมูลดานประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษา 
  การเก็บใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) จากประชาชนในชุมชนใกล
สถานศึกษา จํานวน 20 รายที่อยูบริเวณใกลมหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ ประกอบดวยเพศชาย เพศหญิง เพศละ 
10 คน 
  ลักษณะการเก็บขอมูลดานผูประกอบการ 
  การเก็บใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposive sampling) จาก
ผูประกอบการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงยังคงประกอบการที่ยังคงจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในปจจุบัน 
จํานวน 6 รายจากพื้นที่ใกลมหาวิทยาลัย 2 แหงในกรุงเทพฯ ทั้ง 6 รายมีใบอนุญาตการคาสุราที่ถูกตองที่ยินดีใหเปดเผย
ชื่อ ไดแก นางมะลิวัลย คําแดงไสยนายเนติพงษ สีนินสิทธ์ิ นายวรุตา วารินทร 
  ลักษณะการเก็บขอมูลดานเจาหนาที่ตํารวจ 
  การเก็บใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposive sampling) จาก
เจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 6ราย (ขอไมเปดเผยชื่อ) จาก 3 สถานีตํารวจในเขตนครบาล ขอไมเปดเผยชื่อ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความเขาใจและทัศนะของนักศึกษา 
  1.1 การทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา 
   นักศึกษาโดยทั่วไปทราบขาวสารวารัฐบาลหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาโดยมาก
ทราบผานทางส่ือออนไลน (ขาวผานทางเฟซบุค) รองมาคือส่ือทีวี ไมไดระบุส่ือวิทย ุ
   ลักษณะเน้ือหาของขาวสารที่ไดรับ จะรับรูอยางกวางๆ วารัฐบาลหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใกลสถานศึกษา แตไมทราบวาหามในขอบเขตพื้นที่ใด 
   นักศึกษาสวนนอย 5 คนจากผูใหสัมภาษณ (รอยละ 10) ระบุวาสนใจติดตามขาวสารน้ีเพราะตนเปน
คนดื่มแอลกอฮอลประจํา  
   นักศึกษาบางรายเขาใจวา รัฐบาลหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา ในรัศมี 300 
เมตร การรับรูดังกลาวเปนเพราะไมไดตามขาวอยางตอเน่ือง จึงไมทราบผลยุต ิ
   ไมมีนักศึกษาคนใดรายงานวา การกําหนดวาพื้นใดเปนพื้นที่ใกลสถานศึกษาที่หามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลน้ันขึ้นกับการใชดุลยพินิจของกลไกรัฐผูมีสวนรับผิดชอบตอไป ที่เปนเชนน้ีนาเปนเพราะขาวสารที่ปรากฏ 
นักศึกษาจะรับทราบอยางกวางๆ วา หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาเทาน้ัน ไมไดติดตามในประเด็น
วารายละเอียดของคําวาใกลสถานศึกษาคืออยางไร 
  1.2 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม ดื่มบอยเพียงใด 
   นักศึกษาเกือบทั้งหมด (ไมมีความแตกตางระหวางเพศ) 47 รายใน 50 ราย (รอยละ 94) รายงานวา
เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงหน่ึงปที่ผานมา โดยรายงานวาดื่ม 1-4 ครั้ง คือในชวงเทศกาลสงกรานต ปใหม และ
ชวงวันเกิดเพื่อนสนิท สถานที่ดื่มนอกจากบานพักในชวงเทศกาลแลว หากเปนวันเกิดเพื่อน นิยมไปดื่มตามยานสถาน
บันเทิง เชน แถวบางลําพูแถวตรอกขาวสาร 
   นักศึกษารอยละ 5 รายงานวาดื่มบอยเกือบทุกสัปดาห เฉล่ียสัปดาหละ 1 ครั้ง สถานที่ดื่มสวนใหญเปน
หอพักเพื่อน โดยมากไมใชการดื่มแบบจัด 
  1.3 ทัศนะตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   นักศึกษาโดยมาก (รอยละ 96) มองวา การบริโภคไมมาก นานๆ ครั้ง ถือเปนเรื่องปกติ แตหากบริโภค
มากไป จะเปนผลเสียตอสุขภาพได 
   นักศึกษารอยละ 5 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประจํา ไมไดมองวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนส่ิงเลวราย 
แตเห็นวาเปนส่ิงที่ชวยใหเกิดความบันเทิง มีอารมณสนุกสนาน และทําใหสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้นนักศึกษาที่ดื่ม
แอลกอฮอลเปนประจํายอมรับวาตนเปนคนไมสนใจเรียนมากนัก 
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  1.4 เขาใจวานโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคอะไร 
   นักศึกษาเกือบทั้งหมด (รอยละ 98) เห็นวา นโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา
มาเปนความคิดพื้นฐานวา แอลกอฮอลไมเปนผลดีตอการศึกษา เปนเหตุแหงการทะเลาะวิวาท เปนแหลงอบายมุข หรือ
ขัดศีลธรรมอันดี นโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยทําใหการดื่มจะไมสะดวก 
  1.5 นโยบายดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด เพราะอะไร 
   จากการเขาใจวานโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อลด 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 82) เห็นวา ไมนาจะชวยลดการดื่มของนักศึกษาไดจริง ทั้งน้ี
เพราะเห็นวา นักศึกษาสามารถซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ (7-11) แลวไปดื่มในหอพัก หรือกรณีที่อยากออกนอกสถานที่พัก 
ก็จะเดินทางไปหารานคาที่อยูหางออกไปจากสถานศึกษาอยูดี เพียงแตตองเสียคาใชจายเพิ่มในเรื่องคาเดินทาง 
   เปนที่นาสังเกตวา นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 64) เห็นวา นโยบายดังกลาวยังยากในการนําไปปฏิบัติ 
โดยใหเหตุผลวาหากมีความตองการบริโภค ยอมดึงดูดใหมีการสนองตอบความตองการ ทั้งน้ีขึ้นกับความเขมงวดจริงจัง
ในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่หรือไม 
  1.6 เห็นดวยกับนโยบายดังกลาวหรือไม เพราะอะไร 
   เปนที่นาสนใจวา แมนักศึกษาสวนมาก (รอยละ 82) จะเห็นวา นโยบายหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใกลสถานศึกษาไมนาบรรลุวัตถุประสงคในขอลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาน้ัน แตใน
ขณะเดียวกันนักศึกษาสวนมาก (รอยละ 80) เห็นวา การมีสถานประกอบการจําหนายแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาเปน
เรื่องไมเหมาะสม (เชน “ดูแลวขัดกับวัฒนธรรมอันดีงาม” “เห็นดวยกับการหามมีรานขายเหลาขางมหาวิทยาลัย แตถามี
ไกลออกไปดูแลวไมนาเกลียด”) ในสวนน้ีจะเห็นวา ดูเหมือนนักศึกษาจะมีความเห็นที่ขัดแยงในตัวเองเก่ียวกับความเห็น
ดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการที่เห็นวานโยบายดังกลาวไมนาจะบรรลุวัตถุประสงค เม่ือ
พิจารณาประกอบกับขอมูลทัศนะตอแอลกอฮอลของนักศึกษาซ่ึงไมไดเปนลบ และการที่อาจพอตีความไดวา นักศึกษา
เห็นดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากเหตุผลทางวัฒนธรรม ไมใชเหตุผลดานสุขภาพ (การลด
การดื่มแอลกอฮอล) กรณีน้ีเปนไปไดที่จะศึกษาตอไปในอนาคตวา แทที่จริงแลว เหตุผลจริงๆ ของนโยบายดังกลาว ที่
ไมไดแถลงออกมา อาจมิใชอยูที่การลดการดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาก็ได แตคือเหตุผลเชิงวัฒนธรรมที่เห็นวาไมควรมี
รานเครื่องดื่มใกลแหลงเรียนรู 
   นักศึกษาบางคนไมเห็นดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา โดยให
ความเห็นวา นักศึกษาบางสาขา เชน ศิลปะ สายอุตสาหกรรมศิลป การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมิไดเปนส่ิงนารังเกียจแต
อยางใด หากยังเปนอัตลักษณหน่ึงหรือ “ความเปนนักศึกษาในสาขาน้ัน” 
   นักศึกษาบางคนแสดงความเห็นวา เทาที่ตนทราบจากส่ือออนไลนมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก 
เชน สวีเดน อังกฤษ นิวซีแลนด ก็มิไดหามจําหนายแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาแตอยางใด  บางคนมีญาติ เรียนอยู
ตางประเทศ รายงานวา “มหาวิทยาลัยกลางเมืองอยางมหาวิทยาลัยโอคแลนด ในนิวซีแลนด มีรานจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอยูภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเสียดวยซํ้า เพียงแตจํากัดเวลาเปดขาย” 
   นอกจากน้ี นักศึกษา (รอยละ 76) ยังแสดงความเห็นใจวา สถานประกอบการที่เปดมากอนมีนโยบาย
หามดังกลาวน้ันจะประสบความเดือดรอน นักศึกษาบางคนแสดงความเห็นอยางชัดเจนวา ควรมีผลบังคับไมใหเกิดสถาน
ประกอบการใหมเกิดขึ้นเทาน้ัน จะเห็นไดวา นักศึกษามีความคิดทั้งสองดาน ดานหน่ึงคํานึงถึงนโยบายสาธารณะ ใน
ขณะเดียวกันก็เปนหวงถึงเสรีภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการดวย 
 2. ความเขาใจและทัศนะของประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษา 
  2.1 การทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา 
   ประชาชนในชุมชนทราบขาวการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาจากโทรทัศน และ
อินเทอรเน็ต ตามลําดับ 
  2.2 เขาใจวานโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคอะไร 
   ประชาชนในชุมชนสวนใหญ (รอยละ 75) เห็นวา นโยบายดังกลาวเพื่อเปนการจัดระเบียบสังคม ลด
การดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา 
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   ประชาชนบางรายใหความเห็นวา หลายครั้งที่มีรัฐบาลจากการรัฐประหาร มักมีนโยบายเก่ียวกับการจัด
ระเบียบสังคมเสมอ สวนหน่ึงเพื่อการสรางความชอบธรรมในการเปนรัฐบาล เพราะขออางสําคัญในการเปนรัฐบาลของ
ทหารก็เพื่อความม่ันคงของประเทศ/สังคม 
  2.3 นโยบายดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด เพราะอะไร 
   ประชาชนในชุมชนสวนใหญ (รอยละ 65) เห็นวา นโยบายดังกลาวไมนาจะบรรลุวัตถุประสงคในเรื่อง
การลดการดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา แตอาจชวยใหการลดการดื่มในบริเวณใกลสถานศึกษาเทาน้ัน 
   ประชาชนสวนหน่ึง (รอยละ 33.33) เห็นวา นโยบายดังกลาวนาจะมีผลระยะส้ัน ทําใหรูสึกสังคมมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย 
  2.4 เห็นดวยกับนโยบายดังกลาวหรือไม เพราะอะไร 
   ประชาชนในชุมชนสวนใหญ (รอยละ 60) เห็นดวยกับนโยบายดังกลาว เพราะทําใหสังคมมีระเบียบ 
แตก็เห็นวานโยบายดังกลาวจะกระทบผูประกอบการที่ลงทุนประกอบอาชีพอยางถูกตองตามกฎหมายมาแตเดิม  
สวนใหญ (รอยละ 55) จึงเห็นวา ไมควรบังคับใชกับสถานประกอบการที่ตั้งมาแตเดิม จะเห็นวา ทัศนะของประชาชนใน
ชุมชนในขอเห็นดวยกับนโยบายดังกลาวหรือไม มีลักษณะสอดคลองกับทัศนะของนักศึกษา 
 3. ความเขาใจและทัศนะของผูประกอบการ 
  3.1 การทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา 
   ผูประกอบการทราบขาวสารการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาจากโทรทัศน ปาย
โฆษณา เจาหนาที่ตํารวจ และอินเทอรเน็ต 
  3.2 เขาใจวานโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคอะไร 
   ผูประกอบการที่ใหขอมูลทุกคนเขาใจวา นโยบายดังกลาวมุงหมายใหลดการดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษา 
  3.3 นโยบายดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด เพราะอะไร 
   ผูประกอบการที่ใหสัมภาษณเห็นวา นโยบายดังกลาวที่จะลดการดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษานาจะไม
บรรลุผล เพราะปจจัยสําคัญในการตัดสินใจดื่มไมนาจะเก่ียวของกับปจจัยสถานที่ใกลหรือไกลสถานศึกษา 
   แตผูประกอบการบางรายก็เห็นวา การหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาอาจชวยลด
เหตุทะเลาะวิวาทใกลสถานศึกษาได รวมทั้งทําใหผูปกครองรูสึกอุนใจ 
  3.4 เห็นดวยกับนโยบายดังกลาวหรือไม เพราะอะไร 
   แมผูประกอบการจะเห็นวานโยบายดังกลาวเกิดจากเจตนาที่ดี แตก็ไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาวหาก
ตั้งวัตถุประสงคลดการดื่มของนักศึกษา เพราะนักศึกษาที่ตองการดื่ม ก็จะไปหาที่ดื่มที่ไกลสถานศึกษาออกไปอยูดี 
นโยบายดังกลาวจะมีผลกระทบเฉพาะรานคาที่ใกลสถานศึกษา แตยอดรวมของการดื่มไมนาจะลดลงไดจริง 
   “ถานักศึกษาจะดื่ม เขาสามารถซ้ือตามรานสะดวกซ้ือ แลวไปดื่มกินกับเพื่อนในหอพัก หรือเขาชวนกัน
ไปรานเหลาที่ไกลออกไปตามยานแหลงทองเที่ยว” 
   ผูประกอบการทุกรายใหความเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกัน เสรีภาพในการประกอบการทาง
เศรษฐกิจโดยถูกกฎหมายนาจะเปนส่ิงที่รัฐใหความสําคัญ บางรายใหความเห็นที่ชัดเจนวา “รัฐตองชั่งนํ้าหนักประโยชน
สาธารณะกับเสรีภาพของปจเจกชนอยางระวัง เพราะประโยชนสาธารณะในบางกรณีอาจวัดยาก” 
   มีขอนาสนใจวา ผูประกอบการเห็นวา นโยบายดังกลาวจะมีผลในเชิงภาพลักษณทางวัฒนธรรม
มากกวาจะเปนการชวยใหเกิดการลดการเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาได ซ่ึงขอมูลสวนน้ีสอดคลองกับทัศนะของ
นักศึกษาที่ไดนําเสนอไปกอนหนาน้ี 
   “ผมคิดวา คนออกนโยบายน้ี เขาคงมีภาพสังคมไทยที่สถานศึกษาตองหางไกลคนละโลกจากรานเหลา 
แตในสังคมตะวันตก ไมไดมีประเด็นน้ี เราจะไดเคยอานตัวอยาง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ที่มีผูเคยเขียนเลาสมัยที่ทาน
เรียนอยูที่อังกฤษ ยามวางเรียน ก็มีการไปดื่มแอลกอฮอลอยางเต็มที”่ 
 4. ทัศนะของเจาหนาที่ตํารวจในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย 
  ความเห็นของเจาหนาที่ตํารวจเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติตามนโยบาย สรุปได 3 ประการ ไดแก 
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  4.1 การที่เจาหนาที่ตํารวจมีภารกิจที่มากหลายดาน ทําใหในกรณีการจะดูแลกวดขันการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นกับการส่ังการของผูบังคับบัญชาวาจะส่ังเขมงวดหรือไม เม่ือใด 
   ดังคํากลาวตอนหน่ึง “ถาเม่ือใดทางผูใหญจ้ีผลงานในเรื่องหามมีรานเหลาใกลสถานศึกษา ทางลูกนองก็
จะออกปฏิบัติงาน” 
   ภาระหนาทีท่ี่มีมาก เปนประเด็นที่มีสะทอนมาก ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณของเจาหนาที่ตํารวจตอน
หน่ึง 
   “หนาที่ของตํารวจมีมาก เชน จราจร สืบสวน ปราบปรามอาชญากรรม การปราบปรามคดียาเสพติด 
การปราบปรามการคามนุษย เม่ือมีการออกนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา ในป 2558 ทาง
ผูบังคับบัญชาก็ไดมอบหมายใหปฏิบัติ ก็ทําใหมีปญหากระทบตองานดานอ่ืนที่ตองรับผิดชอบแตเดิม” 
   “หนาที่ที่ของตํารวจตองปฏิบัติน้ันมีมาก มีคดีใหมที่ปรากฏทางส่ือ และคดีเกาที่คางคาที่หัวหนาตามจ้ี 
เรื่องนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงเปนเรื่องที่ถูกลดกระแสความสนใจลงในเวลาตอมาหลังจากนโยบาย
ออกไปไดระยะหน่ึง”  
   “ตํารวจตองรับผิดชอบคดีจํานวนมาก ไมวาคดีอาชญากรรม คดียาเสพติด คดีอุบัติเหตุ คดีลักทรัพย 
คดีทะเลาะวิวาท ฯลฯ ทําใหการตองมากวดขันสถานประกอบการหยอนยานลง” 
  4.2 ปญหาขอจํากัดจากตัวกฎหมาย แยกได 2 ประการยอย ไดแก 
   4.2.1 การกําหนดโทษไมหนัก  
    บทลงโทษไมรุนแรง ทําใหสถานประกอบการแอบขาย  หากเจาหนาที่ตรวจพบ ก็ยอมเสีย
คาปรับเม่ือถูกจับ  
    ดังความสัมภาษณตอนหน่ึง 
    “การกําหนดโทษในกฎหมายยังไมรุนแรง ผูประกอบการจึงไมเกรงกลัว มีการลักลอบเปดขาย 
ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจไมมีเวลาไปตรวจสอบไดตลอดเวลา” 
   4.2.2 ความลักล่ันของกฎหมาย 
    กลาวคือ มีสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามกฎหมายมาแตเดิมกอนหนาการมีนโยบายและ
กฎหมายหามการจําหนายเครื่องดื่มใกลสถานศึกษา ทําใหเปนปญหาของเจาหนาที่ เม่ือออกตรวจ เพราะสถาน
ประกอบการเองก็อางวามีใบอนุญาตการคาสุราถูกตอง 
    “การออกใบอนุญาตใหมและการตอใบอนุญาตของสถานประกอบการ หนวยงานที่ออก
ใบอนุญาตไมไดลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง เม่ือตํารวจไปตรวจสถานประกอบการ พบวามีใบอนุญาต ก็ไมสามารถ
ดําเนินคดีได” 
  4.3 ความสัมพันธระหวางตํารวจกับผูประกอบการ 
   “ผูประกอบการในพื้นที่อาจเปนคนที่รูจักกันมานาน มีที่พักอาศัยอยูใกลกันกับตํารวจ หรืออาจเปน
ญาติ หรือตํารวจอาจเปนหุนสวน ถาไปจับเขาดําเนินคดีคงเปนเรื่องยาก จะมองหนากันไมติด ดังน้ัน หากในชวงใดที่
ผูบังคับบัญชาใหดําเนินการเขมงวด เจาหนาที่ตํารวจก็จะเขาไปบอกเขาดีๆ เปนการขอความรวมมือจากสถาน
ประกอบการ เขาก็ยอมปฏิบัติตาม พอเรื่องเงียบหาย เขาก็แอบมาขายอีก” 
   อน่ึง เจาหนาที่ตํารวจนายหน่ึงยอมรับวา การที่บางสถานประกอบการยังเปดอยูใกลสถานศึกษาอยูได
น้ันอาจมีการสง “สวย” ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ 
   สําหรับขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ตํารวจ ประมวลได 3 ประการ คือ 
   1) ดานชุมชน ชุมชนควรมีสวนรวมแจงเบาะแสใหกับเจาหนาที่ตํารวจ หากสถานประกอบการแอบขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   2) ดานครอบครัวและสถาบันการศึกษาตองกวดขันอบรมไมใหเยาวชนมาดื่มแอลกอฮอล 
   3) ดานการปรับปรุงกฎหมายและกลไกรับผิดชอบ โดยกําหนดโทษที่รุนแรงขึ้น การใหมีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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อภิปรายผล 
 ทัศนะของนักศึกษา 
 นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา แตไมใชดวย
เหตุผลที่วานโยบายน้ีจะทําใหการลดการดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาลดลงไดจริง โดยนักศึกษาจํานวนไมนอยใหเหตุผล
วาหากมีความตองการบริโภค ยอมดึงดูดใหมีการสนองตอบความตองการ ทั้งน้ียังขึ้นกับความเขมงวดจริงจังในการบังคับ
ใชกฎหมายของเจาหนาที่หรือไม เหตุผลที่นักศึกษาเห็นดวยกับนโยบายน้ีคือ การมีสถานประกอบการจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใกลสถานศึกษาดูไมสมควร อาจกลาวในนัยหน่ึงไดวา เปนเหตุผลทางวัฒนธรรม 
 นอกจากน้ีนักศึกษาจํานวนไมนอยยังมีความเห็นวา การดําเนินนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใกลสถานศึกษา ตองคํานึงถึงเสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการดวย โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการที่ตั้งมากอนการออกนโยบายดังกลาว 
 ทัศนะของประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษา 
 ประชาชนในชุมชนใกลสถานศึกษาสวนใหญเห็นดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกล
สถานศึกษา ดวยเหตุผลวาเปนการจัดระเบียบสังคม แตในขณะเดียวกันก็เห็นวา นโยบายดังกลาวไมนาจะบรรลุ
วัตถุประสงคในเรื่องการลดการดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา เพียงแตนาจะชวยใหการลดการดื่มในบริเวณใกล
สถานศึกษาเทาน้ัน นอกจากน้ียังเห็นวา การดําเนินนโยบายตองคํานึงถึงสถานประกอบการที่ตั้งอยางถูกกฎหมายมาแต
เดิม และบางสวนยังเห็นวา นโยบายดังกลาวนาจะมีผลระยะส้ัน ทําใหรูสึกสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 ทัศนะของผูประกอบการ 
 ผูประกอบการไมเห็นดวยกับนโยบายการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา โดยใหเหตุผลวา 
เพราะนักศึกษาที่ตองการดื่ม ก็จะไปหาที่ดื่มที่ไกลสถานศึกษาออกไปอยูดี นโยบายดังกลาวจะมีผลกระทบเฉพาะรานคา
ที่ใกลสถานศึกษา แตยอดรวมของการดื่มไมนาจะลดลงไดจริง นอกจากน้ีผูประกอบการยังมีความเห็นสอดคลองไป
ในทางเดียวกันวา เสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจโดยถูกกฎหมายนาจะเปนส่ิงที่รัฐใหความสําคัญ ในประเทศ
ที่เจริญหลายประเทศไมไดหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาแตอยางใด 
 ทัศนะของเจาหนาที่ตํารวจในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย 
 ความเห็นของเจาหนาที่ตํารวจเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติตามนโยบาย สรุปได 3 ประการ 
 ประการแรกคือ การที่เจาหนาที่ตํารวจมีภารกิจที่มากหลายดาน ทําใหในกรณีการจะดูแลกวดขันการหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นกับการส่ังการของผูบังคับบัญชาวาจะส่ังเขมงวดหรือไม เม่ือใด 
 ประการที่สอง ปญหาขอจํากัดจากตัวกฎหมาย ไมวาในการที่กฎหมายกําหนดบทลงโทษไวไมรุนแรง กับความ
ลักล่ันของกฎหมาย โดยที่มีสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามกฎหมายมาแตเดิมกอนหนาการมีนโยบายและกฎหมาย
หามการจําหนายเครื่องดื่มใกลสถานศึกษา ทําใหเปนปญหาของเจาหนาที่เม่ือออกตรวจ เพราะสถานประกอบการเองก็
อางวามีใบอนุญาตการคาสุราถูกตอง 
 ประการที่สาม ผูประกอบการเปนคนในพื้นที่ซ่ึงมีความสัมพันธที่ดีกับทางเจาหนาที่ตํารวจ 
 เจาหนาที่ตํารวจมีขอเสนอแนะ สรุปได 3 ประการ 
 ประการแรก ชุมชนควรมีสวนรวมแจงเบาะแสใหกับเจาหนาที่ตํารวจ หากสถานประกอบการแอบขาย
เครื่องดื่ม 
 ประการที่สอง ครอบครัวและสถาบันการศึกษาตองกวดขันอบรมไมใหเยาวชนมาดื่มแอลกอฮอล 
 ประการที่สาม ควรปรับปรุงกฎหมายและกลไกรับผิดชอบ โดยกําหนดโทษที่รุนแรงขึ้น การใหมีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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ขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษามีขอเสนอแนะ 2 ประการ 
 ประการแรก การนํานโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติจําเปนตอง
อาศัยการมีสวนรวมของชุมชน โดยรัฐควรปรับปรุงกฎหมายกําหนดใหชุมชนมีอํานาจรวมในการใหความเห็นและรวม
ตัดสินเก่ียวกับการอนุญาตตั้งของสถานประกอบการ 
 ประการสอง สมควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมวา ในตางประเทศมีนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกล
สถานศึกษาหรือไม เพราะเหตุใด 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว และการ
พัฒนามาตรการความปลอดภัยของนักทองเที่ยวการศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ และการสัมภาษณกลุมผูบริหารกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตํารวจทองเที่ยว 
และนักทองเที่ยว 
 ผลจากการศึกษาพบวา รัฐบาลไดดําเนินผลักดันมาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
ที่สําคัญ ไดแก 1) มาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า อาทิ การฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยวทาง
ทะเล และการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายอาสาสมัคร 2) มาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน และการรณรงค
การขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ 3) มาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ 
กําหนดใหมีการแกไขปญหาเก่ียวกับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 4) มาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวเพื่อสรางมาตรการความปลอดภัยดานการทองเที่ยว 5) มาตรการ
เก่ียวกับการใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว โดยมีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวตามสนามบินสําคัญและสถานที่
เปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติ และการจัดตั ้งศาล
แผนกคดีนักทองเที่ยวในศาลสถิยุติธรรม สําหรับการพัฒนามาตรการความปลอดภัยนักทองเที่ยว รัฐบาลควรดําเนินการ
ที่สําคัญ ไดแก 1) การจัดมาตรฐานความปลอดภัยทางนํ้าและความปลอดภัยทางถนน 2) พัฒนามาตรการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว เน่ืองจากเปนปญหาที่สงผลตอภาพลักษณการทองเที่ยวไทย 3) การ
จัดมาตรฐานการใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว โดยการพัฒนาศูนยรับแจงเหตุผานทางสายดวน รวมทั้งมาตรการ
เยียวยานักทองเที่ยวอยางเปนธรรมไมวาในกรณีอุบัติเหตุหรือการสูญเสียทรัพยสิน 
 
คําสําคัญ  นโยบายความปลอดภัย  นักทองเที่ยว 
 
Abstract 
 This study aims to study measures for tourist safety and the development of such 
measures. This study takes the form of qualitative research. The data were collected from literature 
studies, observation, and interviews with executives of the Ministry of Tourism and Sports, the 
Tourist Police Bureau, and with tourists.  
 The study revealed that the measures for tourist safety that the Royal Thai Government has 
taken were as follows. The government has put in place 1) marine safety measures, such as the 
training of marine tourism volunteers and training activities aimed to build and expand networks;  

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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2) road safety measures to promote safe driving and road safety, especially during festivals;  
3) protection from being scammed or exploited, especially in relation to tour operators and guides; 
4) measures relating to safety of life and property, including developing tourism personnel in these 
matters; and 5) the founding of tourist assistance centers at major airports and tourist destinations. A 
fund has been established to help foreign tourists, as well as the Tourism Court, which specifically 
deals with cases involving foreign tourists. The study also found that to develop effective safety 
measures to maintain tourist safety, the government should carry out the following major actions 1) 
water quality and road safety standards should be improved; 2) measures should be taken to 
prevent and suppress crime against tourists, which affects the image of Thai tourism; and  
3) telephone hotlines for tourists, as well as measures to fairly compensate tourists in case of 
accidents or loss of property, should be developed. 
 
Keywords:  policy, tourist safety 
 
บทนํา 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ทั่วโลกรัฐบาลของ
ประเทศดังกลาวจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดทองเที่ยวโลก 
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตางกําหนด กลยุทธทางการตลาดเพื่อดึงนักทองเที่ยวทั่วโลกเขามา
ทองเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจดานการทองเที่ยวจึงเปนภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติดังน้ัน การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตางๆ จึงไดมีการบูรณาการงานดานการทองเที่ยว เปน
สวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจที่เขมแข็ง โครงสรางพื้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และบุคลากรภาคการทองเที่ยวมี
ศักยภาพดวยแลว จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศน้ันๆ มีขอไดเปรียบในการแขงขันและสามารถ
พัฒนาการทองเที่ยวของตนใหเติบโตไดอยางม่ันคง 
 ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนกลไกหลักในการชวยรักษาเสถียรภาพ
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อเปนแผนหลักใน การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ผลการดําเนินงานที่ผานมาถึงแม
จะประสบความสําเร็จในแงของจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยวแตในดานการพัฒนาสินคาและบริการพบวายังมี
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวสะทอนใหเห็นไดจากตัวชี้วัดการจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและการเดินทาง (Travel and tourism competitiveness 
index) ของ World economic forum หรือ WEF โดยในป 2556 ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของ
ไทยอยูในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลกหรืออันดับ 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2558, หนา 1) 
 ดานภาพลักษณการทองเที่ยวไทยยังเปนแหลงทองเที่ยวราคาถูก การทองเที่ยวไทยยังมีปญหาสะสมมาอยาง
ยาวนานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ไมวาจะเปนปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงทองเที่ยวการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว ความไมพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวก ปญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ทักษะและองคความรูของบุคลากรทองเที่ยวขีดความสามารถใน 
การรองรับของแหลง รวมถึงปญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการเพื่อการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร
ความลาสมัยของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย เปนตน ดังน้ันหากประเทศไทยยังจําเปนตองอาศัยรายได จาก 
การทองเที่ยวเพื่อเปนฐานเศรษฐกิจหลักใหกับประเทศ รวมถึงเปนแหลงกระจายรายได  และการจางงานเพื่อชวย
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชนและสังคมไทยแลวควรจะมี การทบทวนทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง ศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
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 สําหรับปญหาความปลอดภัยหรือปญหาอาชญากรรมที่เกิดกับนักทองเที่ยวตางชาติ ซ่ึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น
น้ัน สงผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณและความเชื่อมันของนักทองเที่ยว จากสถิติการพิจารณาคดีนักทองของ
สํานักงานศาลยุติธรรมเที่ยวป 2559 มีจํานวนคดีทั้งส้ิน 1,569 คดี เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีจํานวนคดีทั้งส้ิน 1,187 คดี 
เพิ่มขึ้นจํานวน 382 คดี หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.18 ซ่ึงเปนอัตราเพิ่มที่สูง จากตัวเลขจํานวนคดีที่เพิ่มขึ้นอาจสงผลตอ
ภาพลักษณและความเชื่อม่ันตอการทองเที่ยวไทยในระยะยาว (รายงานคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจําป 
2559) 
 จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาทั้งหมด สะทอนใหเห็นวาความจําเปนในการวิจัยเรื่อง “มาตรการของ
นโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว” เพื่อการแขงขันและสามารถพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยให
เติบโตไดอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
 2. เพื่อพัฒนามาตรการความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การเลือกพื้นที่การศึกษา 
 การเลือกพื้นที่ศึกษา การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว โดยกําหนดพื้นที่การศึกษาเปนเขตปอมปราบศัตรูพาย เขตปทุมวัน และเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
เปนตัวแทนในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากเปนสถานที่ตั้งทําการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานตํารวจทอง 
สวนเขตพระนครเปนพื้นที่มีผูประกอบกิจการทองเที่ยวและมีจํานวนนอกทองเที่ยวจํานวน โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
ยานถนนขาวสาร 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือที่ในการวิจัย 
  1.1 เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งน้ี เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ใชสัมภาษณผูบริหารกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ตํารวจทองเที่ยว และนักทองเที่ยว มีลักษณะคําถามเหมือนกัน แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง 
   ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการดําเนินมาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว จํานวน 8 ขอ ดังน้ี 
    1) แนวทางการปองกันและแกปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว 
    2) แนวทางการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว  
    3) แนวทางการพัฒนาศูนยรับแจงเหตุ  
    4) แนวทางการเยียวยานักทองเที่ยว   
    5) แนวทางการจัดตั้งศาลแผนกคดีนักทองเที่ยว 
    6) แนวทางการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง 
    7) แนวทางการพัฒนามาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยทางการทองเที่ยว 
    8) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1.2 การสรางแบบสัมภาษณ  
   ในการสรางแบบสัมภาษณ มีขั้นตอน ดังน้ี 
   1.2.1 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของและเอกสารเก่ียวยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 
เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณนโยบายการการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ  
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   1.2.2 กําหนดขอบเขตคําถามใหครอบคลุม ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ 
   1.2.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรงดานเน้ือหา (Content validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน 
   1.2.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําเสนอตอที่ปรึกษาการคนควาอิสระพิจารณา 
   1.2.5 นําแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบแลว ไปใชเก็บขอมูลในการทําวิจัยตอไป 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลไปพรองกับการเก็บขอมูล มีการตรวจสอบความถูกตองของ 
คําสัมภาษณ โดยเม่ือมีการสัมภาษณเสร็จในแตละประเด็นคําถาม ผูวิจัยจะอานคําถามเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงใหกับ
ผูใหขอมูลยืนยันความถูกตองอีกครั้งหน่ึง หลักจากน้ันผูวิจัยจะใชหลักการวิเคราะหขอมูลแบบสามเสา (Triagulate) คือ
ตองเปนขอมูลที่สอดคลองกับการสัมภาษณและการตรวจสอบจากผูที่เก่ียวของ ไดแก ผูบริหารกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ตํารวจทองเที่ยว และนักทองเที่ยว เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ สําหรับการศึกษาขอมูลและ 
การวิเคราะหตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธสรางขอสรุปโดยวิธีอุปนัย (Inductive methods) เปนสําคัญ 
 
ผลการวิจัย 
 1. มาตรการปองกันและแกปญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับนักทองเที่ยว 
  1.1 การแกปญหาการทํารายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวพบวา ควรดําเนินมาตรการปราบปราบ
และจับกุมผูกระทําความผิดโดยตํารวจทองเทีย่ว เน่ืองจากเปนปญหาที่สงผลตอภาพลักษณการทองเที่ยวไทย สนับสนุน
การสรางเครือขายอาสาสมัครภาคประชาชน เครือขายเจาบานที่ดี ในการชวยเหลือเฝาระวัง และดูแลสอดสอง 
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว การออกแอพพลิเคชั่นดูแลและการแจงเหตุใหนักทองเที่ยว สําหรับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว 
  1.2 การปญหาการหลอกลวงนักทองเที่ยว ควรดําเนินการออกตรวจปฏิบัติตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการหลอกลวงนักทองเที่ยวโดยตํารวจทองเที่ยว การใหความรู ประชาสัมพันธแกนักทองเที่ยว 
โดยศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดการะทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทั้ง 46 แหง 
ทั่วประเทศ การใหความชวยเหลือและประสานหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อแกไขและใหความชวยเหลือนักทองเที ่ยว 
นอกจากน้ี ควรเพิ่มชองทางตางๆ ในการรับเรื่องเพื่อใหประชาชนสามารถรองเรียนและแจงปญหาการหลอกลวง
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน สายดวน 1155, สายดวนรัฐบาล 1111 เปนตน 
  1.3 การแกปญหาทัวรศูนยเหรียญ ตองดําเนินการปราบปรามและตรวจปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 อยางจริงจัง การบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงดําเนินการแลกเปล่ียนขอมูล และ
กลไกลความรวมมือไทย – จีน อยางใกลชิดผานคณะประสานงานความรวมมือในการกํากับดูแลการทองเที่ยวไทย – จีน 
การจัดทําระบบทะเบียนของผูประกอบการธุรกิจทัวร 
  1.4 การปญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ควรดําเนินมาตรการปราบปราบและจับกุมผูกระทําความผิดโดยตํารวจ
ทองเที่ยว การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น เชน การเพิ่มจํานวนการติดตั้งกลอง 
CCTV และการเพิ่มจํานวนสายตรวจ เปนตน 
 2. มาตรการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว  
  2.1 การพัฒนามาตรฐานผูประกอบการนําเที่ยว โดยการจัดมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหประกอบการ
นําไปพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ิน 52 มาตรการ สามารถแบงเปน 5 หมวด 
ไดแก ที่พัก บริการ กิจกรรม แหลงทองเที่ยว และธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก นอกจากน้ี เพื่อเปนการสงเสริม
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถพัฒนาและเขาสูระบบไดมากขึ้น รัฐบาลควรมีการพัฒนา
ผูประกอบการใหมีความรู ความเขาใจดานความปลอดภัย กฎหมายที่เก่ียวของ และคุณภาพการบริหารธุรกิจ เปนตน 
  2.2 การปญหามัคคุเทศกเถื่อน สําหรับปญหาดังกลาวสามารถดําเนินการแกไขโดย การตรวจสอบ กวดขัน 
และจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษา
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ใหแกมัคคุเทศก เพื่อใหมัคคุเทศกสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่เพียงพอตอความตองการ การจัดทําระบบ
มัคคุเทศกใหสามารถตรวจสอบได และเพื่อเปนขอมูลประกอบกับการตัดสินใจของผูใชบริการ และการจัดระเบียบผูนํา
เที่ยวที่ยังไมไดขึ้นเปนมัคคุเทศก เชน ผูนําเที่ยวชุมชน ปราชญชาวบาน ใหอยูในระบบทะเบียนมัคคุเทศก 
 3. มาตรการพัฒนาศูนยรับแจงเหตุ โดยการพัฒนาระบบการรับแจงเหตุในชองทางตางๆ เชน ชองทางสาย
ดวนตํารวจทองเที่ยว 1155 สายดวนรัฐบาล 1111 และชองทางอ่ืนๆ ที่รวดเร็วและทันสมัย เชน Call center, 
แอพพลิเคชั่นดูแลและการแจงเหตุใหนักทองเที่ยว เปนตน 
 4. มาตรการเยียวยานักทองเที่ยว 
  4.1 กรณีเสียชีวิต โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติตามระเบียบคณะกรรมการ 
การบริหารกองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวตางชาติ พ.ศ. 2558 โดยการจายเงินเยียวยากรณีเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรืออันตรายสาหัส ซ่ึงกําหนดการจายเงินชดเชยในการปลงศพนอกประเทศ 
ภูมิลําเนา ตลอดจนคาใชจายในการสงศพหรือกระดูกนักทองเที่ยวกลับภูมิลําเนา ไมเกิน 1,000,000 บาท/คน  
การสงเสริมการทําประกันภัยการเดินแกนักทองเที่ยว 
  4.2 กรณีไดรับบาดเจ็บ การจายชดเชยคารักษาพยาบาลทางการแพทย รวมถึงคาเคล่ือนยายภายใน 
ประเทศ โดยจายเงินเยียวยาเทาที่จายจริง แตไมเกิน 500,000 บาท/คน การจายชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหาย
จาการหยุดชะงักของการเดินทาง ไมเกิน 2,000 บาท/คน/วัน ทั้งน้ีไมเกิน 20,000 บาท/คน การจายชดเชยการฟนฟู
สภาพจิตใจ ไมเกิน 20,000 บาท/คน 
  4.3 กรณีทรัพยสินสูญเสีย/สูญหาย การจายชดเชยความสูญเสียหรือสูญหายจากการถูกประทุษรายตอ
ทรัพยสิน ทําใหขาดปจจัยในการดําเนินชีวิต ใหเมหาจายไมเกิน 6,000 บาท/คน และการสงเสริมการจัดตั้งศูนย
ประสานงานรับแจงทรัพยสินสูญเสีย/สูญหายแกนักทองเที่ยว 
 5. มาตรการการจัดตั้งศาลแผนกคดีนักทองเที่ยว กระบวนการจัดตั้งศาลแผนกนักทองเที่ยว โดยมีภารกิจใน
การชวยดูแลคดีที่เก่ียวของกับนักทองเที่ยว ทําใหมีกระบวนการพิจารณาที่เร็วขึ้น การจัดตั้งศาลแผนกคดีนักทองเที่ยวให
ครอบคุลมทุกจังหวัด 
 6. มาตรการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง มาตรฐานการใหบริการ ควรมีการจัดทํา
มาตรฐานบริการเพื่อการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับการเดินทางอยางเปนรูปธรรม ไดแก มาตรฐานการเรือรับจางนําเที่ยว 
มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับนักทองเที่ยว มาตรฐานการใหบริการความปลอดภัยทางนํ้า และมาตรฐาน
การใหบริการแท็กซ่ี การสนับสนุนในการสรางวัฒนธรรมการเดินทางอยางปลอดภัย การออกแบบและพัฒนาปรับปรุง
ถนนใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง การปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับกิจกรรมทองเที่ยว และมีความ
เปนสากล เชน กิจกรรมเครื่องเลนสวนสนุก กิจกรรมขับรถเที่ยวขามแดน เปนตน ตลอดจน การเพิ่มบทลงโทษผูกระทํา
ความผิด โดยการกําหนดอัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้นสําหรับผูกระทําความผิดซํ้า การเพิ่มการกวดขัน ตรวจสอบ และบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง 
 7. มาตรการพัฒนามาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยทางการทองเที่ยว โดยการจัดทํามาตรฐาน
บริการเพื่อการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับการเดินทาง ไดแก มาตรฐานการเรือรับจางนําเที่ยว มาตรฐานการบริการรถตู
ปรับอากาศสําหรับนักทองเที่ยว มาตรฐานการใหบริการความปลอดภัยทางนํ้า มาตรฐานการใหบริการแท็กซ่ี  
การประเมินการทํางานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของมาปรับปรุงและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพดานการใหบริการและความ
ปลอดภัย และการจัดระบบขนสงสาธารณะ (Public transportation) ใหมีการเชื่อมโยงกันในทุกประเภท มีตาราง
ชัดเจน มีระบบติดตามเสนทางของรถขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล  
 1. มาตรการปองกันและแกปญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับนักทองเที่ยว 
  ผลจาการศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว ดานการปองกันและ
แกปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว มีรายละเอียด ดังน้ี แนวทางการปองกัน และแกปญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว ประกอบดวยปญหาการทํารายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ปญหาการหลอกลวง
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นักทองเที่ยว ปญหาทัวรศูนยเหรียญ และปญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ โดยแนวทางในการแกไขและพัฒนาที่สําคัญคือ 
รัฐบาลควรดําเนินมาตรการปราบปราบและจับกุมผูกระทําความผิดโดยตํารวจทองเที่ยวเน่ืองจากเปนปญหาที่สงผลตอ
ภาพลักษณการทองเที่ยวไทย การสรางเครือขายอาสาสมัครภาคประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการแจงเหตุ
สําหรับนักทองเที่ยว ใหเปนระบบมีความทันสมัย เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับนักทองเที่ยวที่มีตอประเทศไทย นอกจากน้ี
ควรการบูรณาการของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับนโยบายฯ เชน ตํารวจทองเที่ยว ฝายปกครอง และภาคประชาชน 
เปนตน 
 2. มาตรการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว  
  ผลจาการศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว ดานการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
  แนวทางการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว ประกอบดวย การพัฒนามาตรฐานผูประกอบการนําเที่ยว และปญหา
มัคคุเทศกเถื่อน โดยแนวทางในการแกไขและพัฒนาที่สําคัญคือ ปจจุบันรัฐบาลโดยกรมพัฒนาการทองเที่ยวไดจัด
มาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหประกอบการนําไปพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว จํานวนทั้งส้ิน 52 มาตรการ 
แบงเปน 5 หมวด ไดแก ที่พัก บริการ กิจกรรม แหลงทองเที่ยว และธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดทํา
มาตรฐานการทองเที่ยวขั้นพื้นฐาน แบงเปน 5 กลุม เพื่อสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถ
พัฒนาและเขาสูระบบไดมากขึ้น และการพัฒนาผูประกอบการใหมีความรู ความเขาใจดานความปลอดภัย กฎหมายที่
เก่ียวของ และคุณภาพการบริหารธุรกิจ สวนการปราบปรามมัคคุเทศกเถื่อนรัฐไดดําเนินการตรวจตรวจสอบ กวดขัน 
และจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 และการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาใหแกมัคคุเทศก เพื่อใหมัคคุเทศกสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่เพียงพอตอความตองการ ตลอดจน
การจัดทําระบบมัคคุเทศกใหสามารถตรวจสอบได และเพื่อเปนขอมูลประกอบกับการตัดสินใจของผูใชบริการ 
 3. มาตรการพัฒนาศูนยรับแจงเหตุ 
  ผลจาการศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว ดานการพัฒนาศูนยรับแจง
เหตุ มีรายละเอียด ดังน้ี 
  แนวทางการพัฒนาศูนยรับแจงเหตุ โดยแนวทางในการแกไขและพัฒนาศูนยรับแจงเหตุปจจุบันพบวา ชอง
ทางการแจงเหตุผานทางสายดวนตํารวจทองเที่ยว 1155 และในกรณีที่นักทองเที่ยวตองการความเปนธรรมและการชวย
เหล่ือที่เปนกรณีพิเศษก็สามารถแจงผานชองทางสายดวนรัฐบาล 1111 ตลอดจนการพัฒนาระบบแจงเหตุผานชองทาง
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน Call center แอพพลิเคชั่นดูแลและการแจงเหตุใหนักทองเที่ยว เปนตน 
 4. มาตรการเยียวยานักทองเที่ยว 
  ผลจาการศึกษามาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว ดานการเยียวยานักทองเที่ยว 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
  แนวทางการการเยียวยานักทองเที่ยว ประกอบดวย กรณีเสียชีวิต กรณีไดรับบดเจ็บ และกรณีทรัพยสิน
สูญเสีย/สูญหาย โดยแนวทางในการแกไขและพัฒนาการเยียวยานักทองเที่ยวปจจุบัน รัฐบาลไดมีการจัดตั้งกองทุน
เยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติตามระเบียบคณะกรรมการการบริหารกองทุนชวยเหลือเยียวยา นักทองเที่ยวตางชาติ 
พ.ศ. 2558 โดยมีรายเละเอียด ดังน้ี 
  4.1 การจายเงินเยียวยากรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรืออันตรายสาหัส 
ตลอดจนการจายเงินชดเชยในการปลงศพนอกประเทศ ภูมิลําเนา ตลอดจนคาใชจายในการสงศพหรือกระดูก
นักทองเที่ยวกลับภูมิลําเนา ไมเกิน 1,000,000 บาท/คน 
  4.2 กรณีไดรับบาดเจ็บจายชดเชยคารักษาพยาบาลทางการแพทย รวมถึงคาเคล่ือนยายภายในประเทศ 
โดยจายเงินเยียวยาเทาที่จายจริง แตไมเกิน 500,000 บาท/คน 
  4.3 การจายชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง ไมเกิน 2,000 บาท/
คน/วัน ทั้งน้ีไมเกิน 20,000 บาท/คน 
  4.4 การจายชดเชยการฟนฟูสภาพจิตใจ ไมเกิน 20,000 บาท/คน 
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  4.5 การจายชดเชยความสูญเสียหรือสูญหายจากการถูกประทุษรายตอทรัพยสินทําใหขาดปจจัยใน 
การดําเนินชีวิต ใหเหมาจายไมเกิน 6,000 บาท/คน 
 5. มาตรการจัดตั้งศาลแผนกคดีนักทองเที่ยว 
  ผลจากการศึกษา พบวา ปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้งศาลแผนกคดีนักทองเที่ยวแลว โดยมีภารกิจใน
การชวยดูแลคดีที่เก่ียวของกับนักทองเที่ยว ทําใหมีกระบวนการพิจารณาที่เร็วขึ้นแตกระบวนการจัดตั้งยังไมสามารถ
จัดตั้งไดครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลตองดําเนินการผลักดันกระบวนการจัดตองดังกลาวใหเกิดผลใน
อนาคต 
 6. มาตรการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง 
  ผลจากการศึกษา พบวา ประเทศไทยยังคงมีปญหาการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางใน
หลายๆ ดาน เชน ปญหาการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางนํ้าที่สูง ปญหาการจราจรที่แออัด และปญหาการเชื่อมตอ
ของระบบขนสงสาธารณะ เปนตน โดยแนวทางการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง ควรเริ่มจาก 
การจัดทํามาตรฐานบริการเพื่อการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับการเดินทางอยางเปนรูปธรรม ไดแก มาตรฐานการเรือรับจาง
นําเที่ยว มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับนักทองเที่ยว มาตรฐานการใหบริการความปลอดภัยทางนํ้า และ
มาตรฐานการใหบริการแท็กซ่ี การสนับสนุนในการสรางวัฒนธรรมการเดินทางอยางปลอดภัย การออกแบบและพัฒนา
ปรับปรุงถนนใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับกิจกรรมทองเที่ยว และมี
ความเปนสากล และการเพิ่มบทลงโทษผูกระทําความผิด โดยการกําหนดอัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้นสําหรับผูกระทําความผิด
ซํ้า ตลอดจนการเพิ่มการกวดขัน ตรวจสอบ และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เปนตน 
 7. มาตรการพัฒนามาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยทางการทองเที่ยว 
  ผลจากการศึกษา พบวา แนวทางการพัฒนามาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยทางการทองเที่ยว 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ ในการยกระดับการทองเที่ยวของไทยใหเปนผูนําการทองเที่ยวในอนาคต 
ไดแก มาตรฐานการเรือรับจางนําเที่ยว มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับนักทองเที่ยว มาตรฐานการ
ใหบริการความปลอดภัยทางนํ้า มาตรฐานการใหบริการแท็กซ่ี นอกจากน้ีควรมีการประเมินการทํางานของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของมาปรับปรุงและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพดานการใหบริการและความปลอดภัย และประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ
การจัดระบบขนสงสาธารณะ (Public transportation) ใหมีการเชื่อมโยงกันในทุกประเภท มีตารางชัดเจน ตลอดจน
การพัฒนาระบบติดตามเสนทางของรถขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเก็บขอมูลการสัมภาษณหนวยงานหรือผูที่มีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อใหใหผลการวิจัยที่ถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาที่ศึกษา 
 2. ควรมีการพัฒนาเครื่องในการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและขอสรุปรวมกัน เชน การเก็บขอมูลโดยการทํา 
Focus group เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินความรูความเขาใจของพนักงานองคปกครองทองถิ่นที่เปนหนี้
บัตรเครดิตเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด การศึกษาน้ีเปน การวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จากพนักงานองคปกครองทองถิ่น ที่เปนหน้ีบัตรเครดิตจํานวน 15 คน 
วิธีการเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิดเศรษฐศาสตรพฤติกรรม การนําเสนอผลการวิจัย
โดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการวิจัยพบวา พนักงานองคปกครองทองถิ่นที่เปนหน้ีบัตรเครดิตสวนใหญไมทราบวิธีคิดดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด นอกจากน้ียังมีความเขาใจผิดในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตาม
กําหนดวา บริษัทบัตรเครดิตจะเริ่มคิดดอกเบี้ยภายหลังจากระยะเวลาปลอดหน้ีแลว 45 วัน พนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนหน้ีบัตรเครดิตเกือบทั้งหมดเห็นวา ขอความอธิบายการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ในกรณีที่มิได
ชําระหน้ีครบตามกําหนด ที่ปรากฏอยูตรงแผนดานหลังของใบแจงหน้ีบัตรเครดิตของบริษัทบัตรเครดิตหลายแหงน้ัน มี
ลักษณะการเขียนที่ยากแกการทําความเขาใจ และยอมรับวาการที่ตนขาดความรูความเขาใจ ที่ถูกตองเก่ียวกับการคิด
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนดน้ัน เปนสวนหน่ึงที่ทําใหการตัดสินใจกอหน้ีและ
จัดการหน้ีของตนมีประสิทธิผลต่ํา ขอเสนอสําหรับการวิจัยน้ีคือ ธนาคารแหงประเทศไทยควรออกมาตรการตรวจสอบ
ใหบริษัทบัตรเครดิตมีการเขียนคําอธิบายการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนดอยาง
เขาใจไดงาย ตลอดจนมีมาตรการรณรงคประชาสัมพันธอยางจริงจังใหประชาชนทราบเก่ียวกับหลักทั่วไปในการคิด
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด 
 

คําสําคัญ  หน้ีบัตรเครดิต  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract 
 The objective of this study was to study and assess knowledge and understanding of local 
administrative officials concerning overdrawn credit cards, as well as interest and fees in cases where 
they failed to pay the debt on schedule. This was qualitative research using a purposive sample of 
15 cases of overdrawn credit card debt by local administrative officials. Data were collected by 
interviewing and then analyzed according to the concept of behavioral economics. The results of 
research were presented using descriptive analysis. 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The study revealed that the majority of local administrative officials with overdrawn credit 
card debt did not know how to compute interest and fees when they failed to pay the debt on 
schedule. Also, they commonly misunderstood that the credit card company would charge interest 
only after a 45-day period. Almost all such officials thought that the explanation about interest 
calculation and fees that appeared on the back of the credit debt notices of many credit card 
companies was hard to understand. They admitted a lack of correct knowledge about interest 
calculation and fees influenced their decision to go into debt and led to ineffective debt 
management. The suggestions for this study were that the Bank of Thailand should take measures to 
urge credit card companies to explain interest calculation and fees when customers did not pay 
debts on schedule in easy to understand language, as well as measures to publicize the principles of 
interest and fee calculation for people to understand in case they failed to pay their debts on 
schedule. 
 
Keywords:  credit card debt, local administrative official 
 
บทนํา 
 แมแนวโนมอนาคตนาจะมีการใชจายเงินผานคิวอารโคดในโทรศัพทมือถือมากขึ้น แตปจจุบันสังคมไทยมี
ปญหาหน้ีจากบัตรเครดิตดวยการที่ประชาชนจํานวนมากมีหน้ีบัตรเครดิตหลายใบโดยจะใชวิธีชําระคืนดวยการกดเงินสด
จากบัตรเครดิตใบหน่ึงไปจายหน้ีบัตรอีกใบหน่ึง ในที่สุดเกิดภาวะ พอกพูน หมุนหน้ีไมทัน ตองจายดอกเบี้ยและ
คาบริการอ่ืน รวมแลวเปนเงินจํานวนมาก ความสําคัญของปญหาน้ีเห็นไดจากการมีประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ตองออกมาตรการควบคุมการออกบัตรเครดิตมากขึ้นเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 การศึกษาปญหาหน้ีจากบัตรเครดิตอาจศึกษาไดในหลายแงมุม เชน การศึกษาวาการกอหน้ีเกิดจากความจํา
เปนมากนอยเพียงใด เปนตน แตสําหรับแงมุมที่การศึกษาน้ีมุงจะตอบคําถามซ่ึงไดจากการตรวจสอบตนเองและบุคคลที่
ผูศึกษารูจักซ่ึงเปนหน้ีบัตรเครดิตคือ ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด ผูเปนหน้ีบัตรเครดิตมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมอ่ืนหรือไมเพียงใด ผูเปนหน้ีมีวิธีคิดและการตัดสินใจเลือกในการกอหน้ีอยางมี
เหตุผลหรือไม เพียงใด คําถามน้ีมีความสําคัญเพราะดูเปนเรื่องพื้นฐาน แตทวายังไมมีการศึกษามากอนในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 แยกเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครอง ไดแก 
 1.  วัตถุประสงคหลักศึกษาและประเมินความรูความเขาใจของพนักงานองคกรปกครองทองถิ่น ที่เปนหน้ีบัตร
เครดิตเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมอ่ืน ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด 
 2. วัตถุประสงครองมี 2 ประการ คือ เพื่อทราบวาการตัดสินใจกอหน้ีบัตรเครดิตของพนักงานองคกรปกครอง
ทองถิ่นมีความสมเหตุสมผลหรือไม เพียงใด และเพื่อคนหาวาอะไรคือเบื้องหลังหรือเงื่อนไขส่ิงเราสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจกอหน้ีดังกลาว 
 
ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุงทําศึกษาและประเมินความรูความเขาใจของพนักงานองคกร
ปกครองทองถิ่นที่เปนหน้ีบัตรเครดิตเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม  ในกรณีที่มิชําระหน้ีครบตามกําหนด 
กลาวอีกนัยหน่ึง ขอบเขตเน้ือหาการศึกษาน้ีไมไดมุงพิจารณาถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาหน้ีบัตรเครดิตคืออะไร หรือ
วิเคราะหคาใชจายที่ทําใหเปนหน้ีบัตรเครดิตน้ันเปนอยางไร 
 การเลือกตัวอยางการศึกษาใชแบบเจาะจง จากพนักงานองคกรปกครองทองถิ่นที่เปนหน้ีบัตรเครดิตจํานวน 
15 คน วิธีการเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ เพื่อการวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิดเศรษฐศาสตรพฤติกรรม นําประเด็นที่ไดมา
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จําแนกออกเปนประเด็นตามวัตถุประสงค ตรวจสอบความถูกตองโดยการพิจารณา ตีความ อธิบาย และสังเคราะห 
นํามาเรียบเรียง นําเสนอผลการวิจัยโดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของผูใหขอมูลจํานวนทั้งส้ิน 15 คน 
 สําหรับผูใหขอมูลทั้ง 15 คน ใหขอมูลซ่ึงสามารถประมวลและวิเคราะหได ดังน้ี 
 บัตรเครดิตเร่ิมเขามาในชีวิตไดอยางไร? 
 ผูใหขอมูลทั้ง 15 คนกลาวสอดคลองกันวา ในขณะที่จํานวนเงินเดือนที่ไดรับ มีไมมากพอกับภาระคาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน  พอมีทางออกหรือทางเลือก ก็มักจะไขวควาไวกอน เชน การไดรับเชิญใหสมัครใชบัตรเครดิต ในอดีต
สมัครยากเพราะตองใชเงินเดือนสูงถึงจะสมัครได แตที่ผานมา 4-5 ปหลัง ลดอัตราเงินเดือนลงเหลือเพียง 7,500 บาท ก็
สามารถเปนเจาของบัตรเครดิต ไดแลว ดังน้ัน พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ  จะถือบัตรเครดิตกันทุกคน 
และสามารถสมัครไดคนละหลายๆ ใบดวย โดยไมจํากัดวาใครมีบัตรเครดิตของธนาคารหน่ึงแลวจะไมสามารถสมัครอีก
ของธนาคารได  
 วันที่สมัครบัตรเครดิต คนขายบัตรเครดิตอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรอะไรบาง?  
   ผูใหขอมูลทั้ง 15 คนกลาวตรงกันวา การสมัครก็ไมยุงยากอะไรมากนัก แคมีใบรับรองเงินเดือน กับ สําเนาบัตร
ประชาชน ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกบัตรเครดิตไดแลว แตโดยสวนใหญพนักงานที่มาใหเราสมัครบัตรเครดิต เพียง
ตองการยอดจํานวนคนที่สมัคร จึงไมไดอธิบายอะไรใหกับผูสมัครมากมาย บอกเพียงแควา 
    “สมัครงายคะ ไมมีคาสมัครแรกเขาดวย แคมีใบรับรองเงินเดือนกับบัตรประชาชนก็สมัครไดแลว”      
    “หลังจากวงเงินอนุมัติก็รับไปเลยกระเปาเดินทางขนาดใหญจํานวน 1 ใบฟรีคะ”  
    “สมัครไวกอนแตไมใชบัตรก็ไดคะพี่ เก็บไวใชในยามฉุกเฉิน ไมมีคาบริการรายปดวยคะ”  
   ผูใหขอมูลสวนใหญยอมรับวา เม่ือไดฟงคําพูดขางตนน้ีก็จะก็จะมีความรูสึกวา ไมไดเสียอะไร มีแตไดกับไดก็จะ
สมัครไป เพราะคาสมัครก็ไมเสีย หลังจากอนุมัติวงเงิน ไดของแถมเปนกระเปาเดินทางฟรี   
 รูเง่ือนไขในใบสมัครบัตรเครดิต ครบถวนหรือไม?  
 ผูใหขอมูลโดยสวนมากจะเหมือนกันคือ ณ เวลาที่เซ็นใบสมัครบัตรเครดิต จะเซ็นชื่ออยู 2-3 จุด โดยไมอาน
รายละเอียดและเงื่อนไขที่อยูในใบสมัคร เพราะตัวอักษรมีขนาดเล็กมาก แถมยังมีรายละเอียดมากมายจนขี้เกียจอาน 
และคนขายบัตรเครดิต จะพยายามเรงใหเราเซ็นโดยจะบอกวาจะไปลงรายละเอียดใหเราเอง ดวยอารมณที่วาเราสมัคร
โดยไมไดเสียอะไรจึงยอมเซ็นใหไปโดยไมอานรายละเอียดหรือเงื่อนไขในใบสมัคร   
 คิดอยางไรเวลาจะทําบัตรเครดิต และมีบัตรแลวรูสึกอยางไร?   
 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางกลาวคลายกันวา แรกๆ ก็ไมไดคิดอะไรมาก เพราะคิดวามีไวเผ่ือ
ฉุกเฉินตามที่พนักงานขายบัตรเครดิตบอก เม่ือเริ่มมีบัตรเครดิต ก็มีความรูสึกสะดวกสบายในการจับจายใชสอย เพราะ
บัตรเครดิตน้ีสามารถใชรูดเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการได ดังคําพูด เชน 
   “เวลามีก็รูสึกวามีบัตรก็ไดมีไวใชไวโชววาฉันมีบัตรเครดิต มันก็เทหดี เหมือนเรามีอะไรพิเศษหรือมากกวาคน
อ่ืนๆ ที่ไมมีบัตรเครดิต เวลาใชก็สะดวกสบาย ใชงาย แครูดๆ ไปก็ไดสินคามาแลว” 
 รูดบัตรเพื่อใชจายไปกับอะไรบาง?  
 รายการที่มักรวมกัน แยกแยะได ดังน้ี 
 1. ใชรูดเพื่อซ้ืออาหารม้ือพิเศษเปนบางครั้งเชน รานอาหาร MK รานไกทอด KFC 
 2. ใชรูดเพื่อซ้ือของกินของใช เครื่องอุปโภคบริโภค 
 3. ใชรูดเพื่อซ้ืออุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน เครื่องซักผา ตูเย็น พัดลม ตามราคาของ
เครื่องใชไฟฟาแตละรายการ 
 4. ใชรูดหรือกดเงินสดเพื่อเติมนํ้ามัน และแกสรถยนต 
 5. ใชกดเงินสดออกมาเพื่อใชจายคาเทอมและคาอุปกรณการเรียนอ่ืนๆ ละเส้ือผาของลูก 
 6. ใชเพื่อหักคาสาธารณูปโภค นํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท โทรศัพทมือถือ  
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 รูหรือไมวาบัตรเครดิต คิดดอกเบี้ยกี่เปอรเซ็นต และคิดคาอะไรเพิ่มบาง?  
   มีขอนาสนใจอยางยิ่งวา ผูใหขอมูลเกือบทั้งหมดไมรูบัตรเครดิตของตนคิดอัตราดอกเบี้ยเทาใด และอยางไร 
เพราะไมคอยไดสนใจ และเห็นวาเงินดอกเบี้ยที่โชวในใบแจงหน้ีมีมูลคาเล็กนอย พอที่จะจายได โดยสวนใหญเม่ือมีใบ
แจงหน้ีมาถึงบาน ก็จะดูแควายอดที่ตองชําระขั้นต่ําเทาไร และชําระภายในวันไหนเทาน้ัน  
 รูหรือไมวาถาคุณกดเงินสดออกมาคุณจะเสียคาใชวงเงินเทาใด และดอกเบี้ยคิดเหมือนการใชรูดซื้อสินคา
หรือไม?  
   คนสวนมากพอทราบวาการกดเงินสดออกมาใชจาย ธนาคารจะเก็บคาใชวงเงินที่กดออกมา แตไมทราบวาคิด
อยางไร จํานวนเทาใด และไมทราบเลยวาธนาคารคิดดอกเบี้ยอยางไร และเม่ือใด  
 รูหรือไมวาถาคุณชําระเงินข้ันต่ําแกธนาคารในแตละรอบบิลถัดไป เงินที่จายจะไปลดเงินตนที่เปนหนี้
เทาใด? 
   โดยสวนมากไมมีใครรูวา การจายชําระเงินขั้นต่ํารอยละ 10 หรือไมนอยกวา 500 บาท ที่ธนาคารกําหนดจะ
ถูกนําไปตัดยอดเงินตนคงคางเทาใด ตามความจริงน้ัน ทางธนาคารไดตั้งระบบไวแลว คือ 
 1. ดอกเบี้ย 
 2. คาปรับลาชา 
 3. คาทวงถาม 
 4. คาธรรมเนียมอ่ืน (ถามี) 
 การจายชําระเงินขั้นต่ําในรอบบัญชีถัดไป จะถูกหักตามรายการเหลาน้ีกอน แลวที่เหลือเทาใดจึงเปนเงินที่
ธนาคารจะนําไปตัดเงินตน แลวนําเงินตนที่เหลือ มาคิดดอกเบี้ยและรายการอ่ืนๆ ตามที่กลาวแลวขางตน วนไปเรื่อยๆ 
เงินก็ถูกคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตผูบริโภคไมทราบกระบวนการเหลาน้ีเลย วิธีการคิดดอกเบี้ยจะตางกัน โดยเฉพาะถาบัตรใด 
สามารถใชรูดคาสินคา และสามารถ  กดเงินสด ไดดวยในบัตรเดียวกัน ธนาคารจะคิดคํานวณดอกเบี้ยในสวนของการกด
เงินสด และจะตัดชําระในสวนของการกดเงินสดกอน ที่เหลือจึงจะนํามาชําระในสวนของการชําระคาสินคา การคิด
ดอกเบี้ยจึงสลับซับซอน ยากตอการทําความเขาใจของคนโดยทั่วไป 
 รูหรือไมวาถาคุณผิดนัดชําระ และมีการโทรมาทวงถาม คุณจะเสียคาใชจายในการทวงถามดวย?  
 สวนใหญไมคอยมีใครรูเรื่องน้ี หรือแบบผิวเผินวามีคาทวงถาม มีนอยคนมากที่จะรู จากประสบการณของ ผูถูก
ทวงหน้ีบัตรเครดิตบอกวา  
 “เม่ือเราผิดนัดชําระ จะมีเจาหนาที่ของธนาคาร โทรศัพทเขามือถือเรา แลวสอบถามกอนวาเจาของหมายเลย
คือลูกคาที่ตองการทวงถาม เชน โทรมาหาเราจะถามวา คุณ ก. ใชม๊ัยคะ หรือ ขอเรียนสายคุณ ก. หนอยคะ ถาเราตอบ
วาครับเรียนสายอยูครับ เจาหนาที่ธนาคารจะเริ่มบันทึกเทปทันที และเริ่มสอบถามยอดที่คางชําระ หรือผิดนัดชําระ ให
เรากําหนดวันนัดชําระที่แนนอนจากเรา  ใหเราตอบ แตเม่ือถึงวันนัดตามที่เราบอกไปในโทรศัพท เจาหนาที่ธนาคารก็จะ
โทรมาหาเราอีกครั้ง  และจะเปนอยางน้ีไปเรื่อยๆ จนกวาเราจะชําระเปนที่เรียบรอยตามคําพูด” 
 ขอสําคัญคือผูใหขอมูลไมมีใครทราบเลยวา การโทรมาหาเราจากเจาหนาที่ธนาคาร เม่ือมีการบันทึกเทปไวเปน
หลักฐาน เราจะตองเสียคาทวงถามทุกครั้งที่โทรมาหาเรา และมีการบันทึกเทปไว หากมีการผิดนักชําระบอยๆ เจาหนาที่
ธนาคารก็จะโทรมาหาเราบอยๆ เราจะตองเสียตอครั้ง ที่มีการพูดคุยกันและมีการบันทึกเทปไวเปนหลักฐาน หาก
เจาหนาที่ธนาคารโทรเรา 5 ครั้ง เรามีการพูดคุยดวยทั้ง 5 ครั้ง น่ันก็หมายความวา เราจะตองเสียคาทวงถามไปแลวใน
แตละครั้งรวมกัน แตธนาคารจะเล่ียงบาลี วาน้ีคือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ซ่ึงผูถือบัตรสวนใหญจะไมทราบเรื่องน้ี  
 รูหรือเขาใจ ในรายละเอียดของแตละคร้ังที่มีใบแจงหนี้เรียกเก็บหรือไม? 
 โดยสวนมากไมคอยเขาใจนัก อันเน่ืองมาจากในรายการการใชแตละครั้ง ไมวาจะเปนยอดที่เราใชไป ดอกเบี้ย 
คาทวงถาม หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สวนมากจะพิมพออกมาเปนภาษาอังกฤษ ถาอานไมออก แปลไมได ผูถือบัตรเครดิต
จะไมเขาใจวา ยอดที่เรียกเก็บมาในแตละยอดคืออะไร  
 สวนมากคุณดูอะไร เม่ือไดรับใบแจงหนี้? 
 สวนมากแลวคนที่มีบัตรเครดิต ที่เปนมนุษยเงินเดือนระดับลาง จะดูแคยอดขั้นต่ํา และวันครบกําหนดชําระ
เทาน้ัน จะไมดูรายละเอียดอยางอ่ืนๆ  
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 เม่ือถึงวันครบกําหนดนัดชําระแตทานไมสามารถชําระได ทานมีวิธีการอยางไร? 
 เปนความบอบช้ํา และทุกทรมานอยางมาก เม่ือไดรับใบแจงหน้ีแลวถึงวันครบกําหนดชําระ แตไมมีเงินที่จะ
ชําระ สวนใหญคนที่ถือบัตรเครดิตหลายใบ จะพยายามตรวจสอบวา บัตรแตละใบที่สามารถกดเงินสดออกมาได จะมีวัน
ครบกําหนดชําระไมตรงกัน หากพบวาบัตรเครดิตบัตรใด ที่ยังสามารถที่จะกดเงินสดออกมาได ก็จะกดเงินสดออกมา
ตามจํานวนที่ตองการ  เพื่อที่จะนําไปจายบัตรเครดิตที่ถึงวันครบกําหนดชําระกอน โดยจะทําวิธีน้ีวนไปเรื่อยๆ ในแตละ
บัตร จนเน่ินนานไปไมสามรถกดเงินสดออกมาไดแลว เหตุผลเพราะวงเงินในบัตรไมพอใหกดเงินสดออกมาแลว จนไม
สามารถชําระคาบัตรเครดิตได  ตองปลอยใหแตละบัตร มีการเรียกเก็บหรือทวงถาม พรอมกับปลอยใหธนาคาร คิด
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไปเรื่อยๆ   
 “ปจจุบันไมยอมรับโทรศัพทที่ไมไดเมมเบอรไว เพราะกลัววาธนาคารจะโทรมาทวงหน้ี” ผูใหขอมูลคนหน่ึง
กลาว 
 เจอเหตุการณอะไรบางจากการทวงถามหนี้? 

การติดตามทวงถามหน้ีแบบโหดๆ ไดแก 
 - ทวงหน้ีแบบไมสุภาพ พูดจาหยาบคาย 
 - ทวงหน้ีกับคนที่มีชื่ออางอิงในตอนสมัคร หรือตอนทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี 
      - ทวงหน้ีกับพอแม ญาติพี่นองที่ตางจังหวัด 
  - ทวงหน้ีโดยฝากคําพดูกับผูรับสายโทรศัพทเวลาลูกหน้ีไมอยูที่ทํางาน 
 - สงแฟกซเขาที่ทํางานประจานใหคนอ่ืนเห็น และสงวันละหลายๆ ครั้ง จนคุณถูกเจานายเรียกไปตักเตือน  
 - สงไปรษณียไปที่บาน 
 - สงจดหมายขมขูสารพัด จากบริษัทตัวแทนสถาบันการเงินตางๆ มีการทําจดหมายเลียนแบบศาล ทําให
ลูกหน้ีเขาใจวาเปนคําส่ังศาล และขูวาคุณจะโดนอายัดเงินเดือน ขูวาจะฟองเจานาย ขูวาคุณจะถูกดําเนินคดีอยาง
รายแรงภายใน 3 วัน 7 วัน 
 - ทวงหน้ีทั้งวันจนไมสามารถทํางานได 
 ประสบการณการข้ึนศาลคดีบัตรเครดิต 
 ขอยกตัวอยางคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลทานหน่ึงที่ใหรายละเอียดเปนขอเขียนที่ชัดเจนในประเด็นน้ี 
 “เม่ือไมสามารถชําระคาบัตรเครดิตหลายๆ ได จึงหยุดจายทุกบัตร ตองทนตอการโทรทวงถาม หนังสือ ขูฟอง
ศาลจากธนาคารตางๆ แตกอนที่ธนาคารจะนําเรื่องหน้ีของเราฟองตอศาล มันจะใชเวลาประมาณ 15-18 เดือน
โดยประมาณกอนสงฟองศาล  
 โดยกอนที่จะสงฟองครั้งสุดทาย หลังจากที่ธนาคารใชเวลาในการทวงถามมาพอสมควรแลว ครั้งสุดทาย
ธนาคารจะใหเจาหนาที่ โทรติดตอเราใหได เพื่อเสนอโครงการสุดทายใหเรา เรียกวา  ‘แฮรคัท’ เหมือนกับเปนการปรับ
โครงสรางหน้ีใหม ยกตัวอยางเชน เรามีมูลคาหน้ีทั้งหมด 90,000 บาท แลวหยุดการจาย ระยะสุดทายธนาคารจะโทรมา
เสนอโครงการ คือ เจรจากับเราลดวงเงินหน้ีจาก 90,000 บาท ใหคงเหลือเพียง 60,000-70,000 บาท แลวใหเรา
ยอมรับสภาพหน้ีที่จะตองจายเปนรายเดือนตอไป ผูเปนหน้ีบางรายยอมตามน้ี ซ่ึงความจริงการคิดดอกเบี้ยของโครงการ
น้ีธนาคารจะไมเสียเปรียบลูกคาอยูแลว เพียงแตวาเราคิดไมทันธนาคาร เห็นวายอดลดลงก็ยอมกันไป และเปนหน้ี
ธนาคารตอไป ถาอนาคตไมมีจายอีก ก็จะกลับเขาสูสภาวะการทวงหน้ีเหมือนเดิม 
 ประเด็นตอมา ถาเราไมยอมตามโครงการ ‘แฮรคัท’ โดยยอมใหธนาคารฟองตอศาล  กระบวนการของศาลจะ
นัดเพื่อประนีประนอมกอน ในขั้นตอนน้ีเราจะตกลงกับธนาคารตอหนาศาลเลยก็ได แตอยางไร ขอเสนอในการ
ประนีประนอมก็จะมีดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดมาแลวเสนอเรา ตอหนาศาล แตเราก็คิดไมทันอยูดี บางรายก็ยอมกับธนาคาร
ไปตอหนาศาล 
 ประเด็นสุดทาย ตอหนาศาลแลวเรายังไมยอมอีก โดยใหศาลชวยเราในการพิจารณา ซ่ึงธนาคารจะไมคอยชอบ
วิธีน้ีมากนัก เพราะศาลทานจะคิด คํานวณ เขาขางลูกหน้ี โดยถือวาธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยกับลูกหน้ี  มามาก
พอสมควรแลว แตทั้งสองฝายตองยอมรับเพราะถือเปนดุลยพินิจของศาล ซ่ึงถือวาเปนที่สุด ศาลจะคํานวณเงินตนใหม 
ดอกเบี้ยใหม และความสามารถในการผอนชําระของลูกหน้ีใหม ซ่ึงการผอนชําระจะนอยลง ผอนไดยาวนานขึ้น” 
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สรุป 
 การศึกษาเรื่อง ปญหาหน้ีบัตรเครดิตของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา
และประเมินความรูความเขาใจของพนักงานองคปกครองทองถิ่นที่เปนหน้ีบัตรเครดิตเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบ ตลอดจนมีวัตถุประสงครองคือ เพื่อทราบวาการตัดสินใจกอหน้ีบัตรเครดิตมี
ความสมเหตุสมผลหรือไม เพียงใด และเพื่อคนหาวาอะไรคือเบื้องหลังหรือเงื่อนไขส่ิงเราสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจกอหน้ีดังกลาวน้ัน ผลการศึกษาพบดังน้ี 
 การคนพบคําตอบสําหรับวัตถุประสงคหลัก คือ พนักงานองคปกครองทองถิ่นที่เปนหน้ี   บัตรเครดิตสวนใหญ
ไมทราบวิธีคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด นอกจากน้ียังมีความเขาใจผิดในกรณีที่
มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนดวา บริษัทบัตรเครดิตจะเริ่ม คิดดอกเบี้ยภายหลังจากระยะเวลาปลอดหน้ีแลว 45 วัน 
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนหน้ีบัตรเครดิตเกือบทั้งหมดเห็นวา ขอความอธิบายการคิดดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด ที่ปรากฏอยูตรงแผนดานหลังของใบแจงหน้ีบัตรเครดิตของบริษัท 
บัตรเครดิตหลายแหงน้ัน มีลักษณะการเขียนที่ยากแกการทําความเขาใจ และยอมรับวาการที่ตน ขาดความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนดน้ัน เปนสวนหน่ึงที่ทําให 
การตัดสินใจกอหน้ีและจัดการหน้ีของตนมีประสิทธิผลต่ํา   
 การคนพบคําตอบสําหรับวัตถุประสงครองในขอที่วาการตัดสินใจกอหน้ีบัตรเครดิตมีความสมเหตุสมผลหรือไม
เพียงใดน้ัน จากการพิจารณาดวยกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตรพฤติกรรม พบวา พนักงานองคปกครองทองถิ่นที่เปนหนี้
บัตรเครดิตสวนใหญขาดความสมเหตุสมผล ในสวนที่ไมมีความรูที่ถูกตองเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ใน
กรณีที่มิไดชําระหน้ีครบ 
 การคนพบคําตอบสําหรับวัตถุประสงครองในขอที่วา อะไรคือเบื้องหลังหรือเงื่อนไขส่ิงเราสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจกอหน้ีบัตรเครดิตโดยที่ผูกอหน้ีไมทราบวิธีคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตาม
กําหนดน้ัน พบวา เปนเพราะบริษัทเครดิตหลายแหงไมไดแสดงคําอธิบายการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในกรณีที่มิได
ชําระหน้ีครบตามกําหนด ใหชัดเจน ครบถวน และงายตอการเขาใจ  
  
ขอเสนอแนะ 
 จากแนวคิดเสรีนิยมแบบ ริชารด เอช. เทเลอร  (Richard, H. Thaler) ที่ระบุวาควรมีสถาปตยกรรมทางเลือก  
เพื่อชวยใหการตัดสินใจของผูคนเปนไปในทางที่พึงประสงค หรือเปนการ “สะกิด” ผูคนใหตัดสินใจในทางที่มีเหตุผล น้ัน 
 ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะภาครัฐควรออกมาตรการตรวจสอบใหบริษัทบัตรเครดิต มีการเขียน
คําอธิบายการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในกรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด อยางเขาใจไดงาย ตลอดจนมี
มาตรการรณรงคประชาสัมพันธอยางจริงจังใหประชาชนทราบเก่ียวกับหลักทั่วไปในการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมใน
กรณีที่มิไดชําระหน้ีครบตามกําหนด 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหศึกษาสาเหตุหลักของการเปนหน้ีสินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการของ
โรงแรมระดับส่ีดาววิธีศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก ดวยการเก็บขอมูลหลักจาก
การสัมภาษณพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ จํานวน 30 คน รวมทั้งไดอาศัยการศึกษาจากบันทึกเลาชีวิตการเปน
ปญหาหน้ีสินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการอีก 1 คน โดยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา สาเหตุหลักของการเปนหน้ีสินสามารถจําแนกได 5 กลุมเรียงตามลําดับจํานวนผูเปนหน้ี 
ไดแก หน้ีที่เกิดจากความผันผวนอันเน่ืองจากความสัมพันธในครอบครัว (มี 12 คน) หน้ีจากความฟุมเฟอยการพนัน  
การเส่ียงโชค หรือดื่มแอลกอฮอล (มี 7 คน) หน้ีที่เกิดจากการมีรายจายในครอบครัวมากที่ถือวาเปนรายจายที่ สมเหตุผล 
(มี 6 คน) หน้ีที่เกิดจากการซ้ือของแบบผอนเกินตัว (มี 3 คน) และสุดทายหน้ีอันเกิดจากการนําเงินไปลงทุนทางธุรกิจ
ของคูชีวิต (มี 3 คน) หากจําแนกหน้ีตามหลักความจําเปนอาจพิจารณาไดวา หน้ีที่เกิดจากความผันผวนอันเน่ืองจาก
ความสัมพันธในครอบครัว หน้ีอันเกิดจากการนําเงินไปลงทุนทางธุรกิจของคูชีวิต และหน้ีที่เกิดจากการมีรายจายใน
ครอบครัวมากที่ถือวาเปนรายจายที่สมเหตุผล ซ่ึงเปนหน้ีที่เกิดจากความจําเปนในขณะที่หน้ี จากความฟุม เฟอย  
การพนัน การเส่ียงโชค หรือดื่มแอลกอฮอล และหน้ีที่เกิดจากการซ้ือของแบบผอนเกินตัว เปนหน้ีที่ไมไดเกิดจากความ
จําเปนดังน้ันจํานวนพนักงานที่มีหน้ีเพราะความจําเปนรวมเปน 21 คน หรือคิดเปน รอยละ 67.74 ขณะที่จํานวน
พนักงานที่มีหน้ีเพราะความไมจําเปน รวม 10 คน หรือคิดเปนรอยละ 32.26 หรืออาจจะกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ สาเหตุ
หลักของการเปนหน้ีของพนักงานสวนใหญเปนเพราะความจําเปน มิใชการเปนหน้ีเพราะการใชจายที่ไมจําเปนแตอยาง
ใด 
 
คําสําคัญ  ปญหาหน้ีสิน  พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 
Abstract 
 The objective of this study was to investigate the causes of debt problems of the 
employees of four-star hotels. It was qualitative research using convenience sampling. Data were 
collected by interviewing 30 hotel employees, and also studying a diary of life in debt of one such 
employee. Data were analyzed by content analysis.  
 The study revealed that there were 5 causes of debts. They were debts from uncertain 
relations within the family (12 persons), debts owing to extravagance, gambling, risk, or alcohol 
consumption (7 persons), debts from reasonable family expenses (6 persons), debts from purchasing 
goods on installment at an unaffordable level (3 persons), and debts from one’s spouse’s business 
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investment (3 persons). Debts could be classified using the principle of necessity: debts due to 
family relationships, one’s spouse’s business investment and heavy family expenses were necessary 
or unavoidable, while debts from extravagance, gambling, risk or alcohol consumption, as well as 
unaffordable buying on installment were unnecessary debts. In these terms, there were 21 hotel 
employees having necessary debt (67.74%), and 10 operation employees of hotel having 
unnecessary debts (32.23%). It could thus be said that the primary causes of debts problems were 
from necessity, and the secondary causes were not from necessity. 
 
Keywords:  debt problems, Hotel Employees 
 
บทนํา 
 กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย เปนเมืองที่มีผูอาศัยและทํางานอยูเปนจํานวนมากเปนคนที่มีภูมิลําเนา
มาจากตางจังหวัดซ่ึงบุคคลเหลาน้ีสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรทําไร ทํานา มีวุฒิการศึกษาสวนมากไมสูงนัก 
สามารถสมัครงานไดแคงานโรงงาน งานรับจางทั่วไปที่ไดรับคาแรงเปนรายวัน และถาหากทํางานในโรงแรม ก็มักเปนได
แคพนักงานระดับปฏิบัติการเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ในสวนของงานดานโรงแรม พนักงานจะไดรับสวัสดิการที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวัสดิการดานอาหาร เครื่องแบบพนักงาน 
 เม่ือเปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมาชีวิตมาจากสังคมเกษตรกรรม การมาเปนพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการใน
สังคมเมือง ถือไดวามีรายไดที่ดีและม่ันคงขึ้นแตในขณะเดียวกันในอีกดานหน่ึง ก็พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมักมี
ปญหาหน้ีสินกันอยูไมนอยจากการมีตําแหนงหนาที่การงานครบตามคุณสมบัติของสถาบันการเงินกําหนดน้ัน ก็ทําให
ไดรับการอนุมัติทําบัตรเครดิตไดงาย อันเปนเงื่อนไขหน่ึงที่ทําใหเกิดปรากฏการณการเปนหน้ีบัตรเครดิตของพนักงาน
จํานวนมาก นอกจากน้ีแลว พนักงานจํานวนไมนอยยังมีหน้ีนอกระบบอีกดวย สภาพเชนน้ีมีลักษณะสอดคลองในทํานอง
เดียวกันกับขอมูลสภาพปญหาการเปนหน้ีบัตรเครดิตและหน้ีนอกระบบที่หนวยงานภาครัฐเคยแถลงไว จากการเปดเผย
ตัวเลขของธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา คนไทยเปนหน้ีตั้งแตอายุยังนอย เปนหน้ีเร็ว เปนหน้ีนาน เปนหน้ีสวนบุคคล
และหน้ีบัตรเครดิตมากกวา 50% สวนหน้ีภาคครัวเรือนของประชาชนที่เปนหน้ีบัตรเครดิตและเปนหน้ีในสถาบันการเงิน
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร เปนหน้ีมากกวา 80% ซ่ึงยังไมไดรวมหน้ีนอกระบบเขาไปดวย
หากนับรวมหน้ีนอกระบบเขาไปดวย หน้ีครัวเรือนที่แทจริงจะสูงเกินรอยละหน่ึงรอย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) 
 เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาหน้ีสินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการซ่ึงเปนเรื่องที่ยังไมมี
การศึกษามากเทาใดนัก จึงมีความสําคัญที่จะศึกษาในครั้งน้ี โดยการทราบสาเหตุที่แทจริงยอมเปนประโยชนตอ  การ
นําเสนอนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของอยางถูกตอง ตรงประเด็นได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสาเหตุที่แทจริงของปญหาหน้ีสินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 
ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาปญหาหน้ีสินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการในโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯโดยเปนการ
ใชวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเลือกใชวิธีตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) 
โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นหน่ึง ระดับ 4 ดาวแหงหน่ึง จํานวน 30 
คน รวมทั้งไดอาศัยการศึกษาจากการบันทึกเลาชีวิตประวัติการเปนปญหาหน้ีสินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ
อีก 1 คน 
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สรุปผล 
 รายไดและสวัสดิการของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 รายไดของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการจะอยูใกลเคียงกันระหวาง 20,000-23,000 บาท ตอเดือน รายได
ดังกลาวมาจากสองสวนคือเงินเดือนและสวนที่ไดจากคาบริการ (Service charge) ในสวนของสวัสดิการ พนักงาน
โรงแรมจะมีลักษณะเฉพาะตางจากพนักงานบริษัททั่วไปตรงที่มีสวัสดิการอาหาร 3 ม้ือในวันที่ปฏิบัติการ (ราว 18 วัน 
ในหน่ึงเดือน) สวัสดิการดานอาหารมีสวนชวยการลดคาใชจายไดมากโดยเฉพาะการอยูในสังคมเมืองนอกจากน้ี พนักงาน
ยังไดรับสวัสดิการดานเครื่องแบบในการทํางานดวย 
 รายจายของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 เน่ืองจากพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการเกือบทั้งหมด (30 คนจาก 31 คน ที่ศึกษา) มีภูมิลําเนาใน
ตางจังหวัด การมาทํางานกรุงเทพฯ จึงตองเสียคาใชจายดานการเชาที่พักหรือหากกรณีตัดสินใจซ้ือบาน ก็จะมีรายจาย
การผอนบาน 
  โดยทั่วไป การที่พนักงานมีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรซ่ึงมีรายไดไมสูงนัก เม่ือมาทํางานเปนพนักงานโรงแรม
ระดับปฏิบัติการถือไดวา มีรายไดที่แตกตางอยางมากจากสภาพพื้นฐานของครอบครัวเดิม พนักงานโดยเฉพาะเม่ือยัง
ไมไดสรางครอบครัวใหม จะสงเงินชวยครอบครัวเดิมในชนบท ซ่ึงมีสวนชวยเศรษฐกิจของครอบครัวอยางมาก (ดังอาทิ 
เงินที่สงไปเพื่อชวยจายหน้ีการทําเกษตรกรที่กูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร) 
 สามารถจําแนกลักษณะรวมของคาใชจายหลักๆ ของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 31 คน ได 13 รายการ 
ดังน้ี 
 1. หนี้สินจากการผอนบานและเชาบาน 
  กรณีพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการใชวิธีการเชาบานอยูจะเสียคาเชาหองในราคา 3,000-4,000 บาท ตอ
เดือน ในกรณีผอนบาน จะผอนชําระ ตอเดือนประมาณ 5,000-8,000 บาท ตอเดือน 
 2. หนี้จากการผอนรถ 
  กรณีผอนรถกระบะจะประมาณ 8,000 บาท ตอเดือน ผอนรถมอเตอรไซด 3,000 บาท ตอเดือน 
 3. หนี้คาเลาเรียนของบุตร 
  พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการมีจํานวนครึ่งหน่ึงจะมีบุตร โดยจะจายคาเลาเรียนของบุตร 4,000-5,000 
บาท ตอเดือน บุตรโดยมากมักอยูตางจังหวัด ในการสงเงินใหบุตรน้ัน จะไมไดสงแคบุตรอยางเดียวแตตองสงเงินเผ่ือคนที่
ดูแลบุตรคือพอแมของตัวเองดวย 
 4. คาโทรศัพท 
  พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการทุกคนมีคาใชจายดานคาโทรศัพทมือถือ เพราะเปนส่ิงที่จําเปนตองใชโดย
ใชโปรโมชั่นที่แตกตางกันทั้งคาโทรคาอินเตอรเน็ต แตทุกคนก็ตองจายคาโทรศัพทรายเดือนกันทุกคนไมต่ํากวา 300-800 
บาท ตอเดือน 
 5. คาน้ํามันรถ/คาเดินทางไปทํางาน 
  กรณีขับรถมอเตอรไซดไปทํางานคานํ้ามันเดือนละ 1,000 บาท ตอเดือน สวนกรณีผูที่น่ังรถโดยสารประจํา
ทางและรถตูไปทํางานคาเดินทางตกเดือนละ 1,500 บาท ตอเดือน 
 6. คาใชจายส่ิงของใชในครอบครัว 
  มีคาใชจายอยูระหวาง 3,000-4,000 บาท ตอเดือน 
 7. คาอาหารและคาเคร่ืองดื่มในวันหยุดงาน 
  พนักงานผูใหสัมภาษณทุกคนตองจายคาอาหารในวันหยุดเหมือนกันทุกคนโดยมีวันหยุด 8-12 วัน ตอเดือน 
คาใชจายประมาณ 300 บาท ตอวัน คิดเปน 2,400-3,600 บาท ตอเดือน 
 8. คาเคร่ืองดื่มในวันทํางาน 
  พนักงานหลายรายใหขอมูลคาใชจายคาเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะกาแฟสด) ในวันทํางาน พนักงาน หลายราย
ใชจายระหวาง 720 บาท ตอเดือน บางราย 1,000-1,500 บาท ตอเดือน 
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 9. คาทําบุญ 
  พนักงานผูใหสัมภาษณทุกคนตางตองการที่พึ่งทางใจเพื่อผอนคลายในชีวิตชวงวันหยุด หรือเปนการทําบุญ
เพื่อหวังผลวาจะไดมีโชคถูกหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาล โดยพนักงานเหลาน้ีจะทําบุญและถวายสังฆทานทุกวัน
พระ เดือนละประมาณ 300-500 บาท ตอเดือน 
 10. คาใชจายในการเส่ียงโชค 
  พนักงานผูใหสัมภาษณทุกคนมีคาใชจายในการเส่ียงโชคทั้งหวยใตดินโดยเฉล่ียตอคนประมาณ 1,000-
2,000 บาท ตอเดือน และซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลโดยเฉล่ียตอคนประมาณ 2-10 ใบ ตอเดือน นอกจากพนักงานราวหน่ึง
ในสามยังมักมีการเลนการพนันฟุตบอลเปนประจําอีกดวย โดยเฉล่ียตอคนประมาณ 400 บาท ตอเดือน 
 11. คาใชจายเพื่อการชําระหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบ 
  พนักงานผูใหสัมภาษณทุกคนมีหน้ีบัตรเครดิตไมต่ํากวา 2 ใบ และพนักงานเกินครึ่ง (15 คนจาก 31 คน)  
มีการกูยืมหน้ีนอกระบบดอกเบี้ยรอยละ 5, 10, 15 ตอเดือน 
 12. คาชําระคืนสหกรณออมทรัพยทั้งเงินตนและดอกเบี้ย 
  พนักงานสวนใหญ (25 คนจาก 31 คน) มีการกูยืมสหกรณเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน ตองชําระคางวด
สหกรณทุกเดือน 2,500 บาท ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย 
 13. รายจายเพื่อการออม 
  พนักงานสวนใหญ (25 คน จาก 31 คน) มีรายจายที่ถูกหักเปนการออม โดยการฝากเงินสหกรณ 
ออมทรัพยและหุนสหกรณ 2,000 บาท กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 360 บาท นอกจากน้ีมีพนักงาน 8 ราย ที่เลนแชร 
 วิเคราะหหนี้สินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 แมวาในแงหน่ึง พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการถือไดวา มีรายไดคอนขางดี แตอยางไรก็ตาม ครึ่งหน่ึง (16 
คนจาก 31 คน) รายงานวา มีรายจายสูงกวารายไดตอเดือน ในภาพรวมแลว ทั้งหมดหรือทุกคนเปนหน้ี บุคคลหน่ึงๆ 
อาจมีหน้ีมาจากหลายสาเหตุแตการจําแนก พิจารณาจากสาเหตุที่เปนหลัก สามารถจําแนกสาเหตุหลักของการเปน
หน้ีสินได 5 กลุม ไดแก หน้ีที่เกิดจากความผันผวนอันเน่ืองจากความสัมพันธในครอบครัวมี 12 คน หน้ีอันเกิดจากการนํา
เงินไปลงทุนทางธุรกิจของคูชีวิตมี 3 คน หน้ีจากความฟุมเฟอย การพนัน การส่ียงโชคหรือดื่มแอลกอฮอลมี 7คน หน้ีที่
เกิดจากการซ้ือของแบบผอนเกินตัวมี 3 คน หน้ีที่เกิดจากการมีรายจายในครอบครัวมากที่ถือวาสมเหตุผลโดยที่ไมมี
ปญหาความสัมพันธในครอบครวั มี 6 คน 
 พนักงานสวนใหญที่เปนหน้ีรวม 21 คน คิดเปนรอยละ 67.74 ใหเหตุผลวาเพราะความจําเปน (เชน คาใชจาย
การศึกษาของบุตร คาผอนบาน รถ) ผูศึกษามีความโนมเอียงพิจารณาวาหน้ีในสวนน้ีเปนหน้ีที่มีเหตุผล (การพิจารณา
เชนน้ีตรงกับการประเมินของผูใหสัมภาษณ) 
 สามารถวิเคราะหไดวาหน้ีที่เกิดจากการซ้ือของแบบเงินผอนเกินตัว หน้ีที่เกิดจากความฟุมเฟอย การพนัน  
การเส่ียงโชค หรือดื่มแอลกอฮอล และหน้ีที่เกิดจากการซ้ือของแบบเงินผอนเกินตัว อาจถือวาเปนหน้ีที่ขาดความจําเปน
หรือมีเหตุผลที่ดีรวม 10 คน คิดเปนรอยละ 32.26 และ หน้ีที่เกิดจากการมีรายจายในครอบครัวมากที่ถือวาเปนรายจาย
ที่สมเหตุผลโดยที่ไมมีปญหาความสัมพันธในครอบครัว ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม การมีหน้ีนํามาสูความทุกขใจไมนอย 
โดยเฉพาะหากตองถูกติดตามทวงหน้ี 
 อน่ึง หากพิจารณาอยางกวางๆ ในแงหน้ีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนกับหน้ีไมมีเหตุผลหรือไมมีความจําเปนน้ัน 
ในการวิเคราะห ตามความจริงชวงชีวิตของปจเจกบุคคลมีความซับซอนและซอนทับระหวางการมีเหตุผล/จําเปนและไม
มีเหตุผล/ไมจําเปน ขอนําเสนอตัวอยางกรณีการเขียนเรื่องเลาของผูใหสัมภาษณทานหน่ึง 
 การเกิดหนี้สินของนายแกว 
 นายแกวมาจากตางจังหวัด เริ่มชีวิตทํางานครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 ดวยการเปนพนักงานขายของเด็กเลนใน
หางสรรพสินคา ไดรับคาจางเปนรายวัน วันละ 165-170 บาท อาศัยเปนเด็กวัด ในวัดแหงหน่ึง ยานฝงธนบุรี ตื่นเชามา
ตองเดินตามหลวงพี่ที่ไปบิณฑบาตทุกวัน ไดกินอาหารม้ือเชาฟรีกอนไปทํางาน ในชวงระหวางที่ทํางานเม่ือถึงส้ินเดือน
เม่ือไดรับเงินเดือนจะไปเที่ยวสถานที่บันเทิง เปนประจํา ไปเตน (ไมกินเหลา ไมกินเบียร) ในหน่ึงเดือนจะไปเที่ยว
ประมาณ 2-3 ครั้งตอเดือน พอไปเที่ยวบอยเงินก็ไมพอใช จึงยืมเงินหลวงพี่ 4,000 บาท ซ่ึงเปนหน้ีกอนแรก ตอมาไม
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นานมีเหตุการณสําคัญคือ หลวงพี่และพระอาจารยประสบอุบัติเหตุ พระอาจารยมรณภาพทันที หลวงพี่ก็ตองยายไป
ตางจังหวัด นายแกวตองออกจากเด็กวัด มาเชาบานอยูกับเพื่อนๆ รวมแลวใชชีวิตเปนเด็กวัดอยู 3 ป 
 ในป พ.ศ. 2537 นายแกวไดไปสมัครงานที่โรงแรมแหงหน่ึงยานใจกลางเมือง ในแผนกแมบาน ไดรับเงินเดือน
ครั้งแรก 3,990 บาท บวกสวนแบงคาบริการ (Service charge) เปนเงิน 6,000 บาท นายแกวรูสึกดีใจมาก มีความสุข 
ในชวงที่ทํางานก็ชอบไปเที่ยวสถานที่บันเทิง (ไมกินเหลา ไมกินเบียร) ชอบซ้ือเส้ือผายี่หอดังในหางเปนประจํา เม่ือ
ทํางานไดประมาณ 5 ป ไปเชาพื้นที่ขายของในหางโดยหุนกับเพื่อน โดยตองไปยืมเงินเพื่อนในที่ทํางานมา 30,000 บาท 
รวมกับเพื่อนเปน 60,000 บาท เพื่อนเปนคนขาย กลางวันนายแกวก็ทํางานโรงแรมตามปกติ เม่ือเลิกงานก็จะไปชวย
เพื่อนขาย ขายไดประมาณ 5 เดือนไปไมรอด ขาดทุน เลิกเชาเลิกขาย จึงทําใหเปนหน้ีอีก แตก็สามารถใชหน้ีเพื่อนจน
หมด 
 ตอมาใน พ.ศ. 2543 มีเพื่อนรวมงานผูหญิงมาจีบ จึงตกลงมาอยูดวยกัน แตไมมีการแตงงาน หรือผูกขอมือแต
อยางใด ในระหวางที่อยูดวยกันชอบไปเที่ยว ชอบซ้ือเส้ือผาราคาแพงๆ ในหางเปนประจํา ไมเคยคิดเก็บเงิน คิดแควา
ขอใหชีวิตมีความสุขไปวันๆ เทาน้ัน อยูมาวันหน่ึงในป พ.ศ. 2544 นายแกวไดเดินผานแผงขายหนังสือเห็นหนังสือ “บาน
และที่ดิน” ในใจคิดขึ้นมาวาอยากมีบาน จึงซ้ือหนังสือเลมน้ันมา และเปดหาบานและคอนโด จะเลือกซ้ือบานก็มีแตไกลๆ 
ในวันรุงขึ้นจึงตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมือสอง ใกลส่ีแยกสะพานควาย ไปวางมัดจําบวกคาจอง 15,000 บาท และทําเรื่อง
กูรวมกัน 650,000 บาท เกิดเปนหน้ีกอนโตเปนครั้งแรกนายแกวสามารถชําระคางวดบานไดตรงตามเวลา ถือวาเปน
ลูกคาที่ดีของธนาคาร เปนระยะเวลาได 3 ป 
 ตอมาวันหน่ึง ใน พ.ศ. 2548 ในขณะน้ันเดินเลนในหางสรรพสินคา ไปเจอศูนยรถยนต พนักงานขายยื่น  
โบวชัวรใหและเรียกเขาไปดูรถ คุยกันไดสักพัก นายแกวก็ตัดสินใจซ้ือทันที ทัง้ที่ไมเคยคิดมากอนวาจะซ้ือรถ และก็ขับรถ
ไมเปนดวย จึงทําเรื่องจองรถไว ดวยความอยากได ตอจากน้ัน จึงไปทําเรื่องขอกูเงินเพิ่มจากธนาคารโดย การเอาคอนโด
ไปรีไฟแนนซ กูเพื่อตกแตงคอนโด แตที่จริงนําเงินมาดาวนรถ จํานวน 200,000 บาท บวกกับถอนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ดวย รวมกัน 2 คน ใชเงินดาวนรถ 50% ราคารถ 630,000 และไดรถมาหัดขับในครั้งแรกและก็สามารถขับรถได 
หลังจากซ้ือรถมาไมมีประโยชนอะไรเลย ขับพาเพื่อนไปเที่ยว และเที่ยวบอยมาก ตองเสียคาซอมบํารุงรถตามระยะเวลา
การขับตามที่ศูนยรถกําหนดไว ดังน้ันทั้งคาสงบานและคาสงรถคาซอมบํารุงคาไปเที่ยว จึงทําใหเงินไมพอ นายแกวจึงทํา
บัตรเครดิต 2 ใบๆ ละ 20,000 บาท จึงเปนหน้ีเพิ่มอีก 
 ตอมา ใน พ.ศ. 2550 แฟนตกงาน และมีปญหาทางการสงบานและรถ ทะเลาะกันบอยขึ้น ในชวงที่ทะเลาะกัน
น้ัน นายแกวเลาวา เปนความบังเอิญที่ดีสําหรับเขา เพราะความลับที่แฟนปดเขามานานมากคือ แฟนมีลูกมาแลวสองคน 
เหตุการณมาเปดเม่ือลูกสาวของแฟนอุมทองมาขอเงิน เพื่อไปทําคลอด นายแกวจึงตัดสินใจขอบอกเลิกกับแฟน และใน
ระหวาง พ.ศ. 2550-2552 เขาหยุดสงคาบานเปนชวงเวลาที่ทะเลาะกันกับแฟนมากและในที่สุดก็เลิกพูดคุยกัน แตก็ยัง
อยูหองเดียวกัน นายแกวทํางานรอบกลางคืน นอนกลางวัน สวนอดีตแฟนทํางานกะกลางวัน นอนกลางคืน หากวันไหน
ที่เขาหยุดงาน ก็จะนอนในรถและไปกินขาวที่โรงแรม ซ่ึงในระหวางน้ีคาบานไมไดสงเปนเวลา 3 ป ดอกเบี้ยรวมเปนแสน 
มีใบทวงหน้ีมาทุกเดือน เขาน่ังคิดและหาทางออกก็หาทางออกไมเจอ เสียดายคอนโดที่จะถูกยึดหรือขายทอดตลาด จึง
เดินเขาไปที่ธนาคารเพื่อขอคําแนะนําจากพนักงาน โดยถามวา “ผมเสียดายคอนโดหองน้ี ผมจะทําอยางไรไดบาง เพราะ
ผมขาดสงมา 3 ปแลว” (ซ่ึงแฟนของเขาจะอยูจนกวาจะถูกยึดหรือขายทอดตลาดจึงจะออกจากคอนโดหลังน้ี) เจาหนาที่
ธนาคารแนะนําวา “ใหหาคนมาซ้ือหรือหนามาโดยคิดราคาซ้ือและยอดที่คางหักลบใหเหลือสวนตางและนําเงินมาแบง
กัน เม่ือทําตรงน้ีเสร็จเขายอมยายออก ใหคุณมาทําเรื่องประนอมหน้ี สงคางวดถูกลง” หลังจากน้ันธนาคารแจงยอดซ้ือ
ขายเปนตัวเลขใหเห็น โดยแบงสวนตางแลว แบงกันไดคนละ 30,000 บาท อดีตแฟนยอมยายออกจากคอนโดในปลาย 
พ.ศ. 2552 ในขณะที่นายแกวตองเอารถไปรีไฟแนนซในราคา 380,000 บาท แบงกันคนละ 140,000 บาท เขาจึงทํา
เรื่องรีไฟแนนซรถ จํานวน 200,000 บาท และใหแฟนไป 140,000 บาท และแยกทางกันตัวเขาได 60,000 บาท และนํา
เงินจํานวนน้ีไปประนอมหน้ีคาคอนโดกับธนาคาร 40,000 บาท และเริ่มสงคางวดบานในตนป พ.ศ. 2553 ถึง 2557 แต
ในระหวางน้ันหน้ีบัตรเครดิตก็ไมไดชําระสงแตคางวดรถ พอมาในระหวางพ.ศ. 2558-2559 นายแกวไมสามารถสงคา
ผอนชําระคอนโดไดอีก หยุดไป 2 ป ดอกเบี้ยคาบานเพิ่มเปนแสนอีก 
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 ตอมาในปลายป พ.ศ. 2559 เขามาขอทําประนอมหน้ีกับธนาคารอีกครั้งเปนครั้งที่สาม แตไมมีเงินกอนมาจึง
ขอความเห็นใจจากธนาคารวาพอจะชวยใหทําสัญญาการประนอมหน้ีโดยไมตองจายเงินกอนไดหรือไมโดยขอเพียงไดเขา
มาอยูในระบบของธนาคารและจายคางวดขั้นต่ําทางเจาหนาที่ธนาคารซ่ึงเปนคนดูมีอาวุโสใหเขาทําเรื่องประนอมหน้ีได 
(โดยที่กอนหนาน้ันประมาณสองอาทิตย เขาเคยมาขอประนอมหน้ี แตเจอเจาหนาที่พนักงานที่ยังสาวอยู บอกแควาตอง
มีเงินกอนมา 60,000 บาท ถึงจะประนอมหน้ีได) 
 นายแกวยังเลาวาทุกครั้งที่เขามีปญหาทางการเงินระหวางการตองตัดสินใจสงรถกับสงบาน เขาเลือกสงคางวด
รถใหไดกอน เพราะถือวารถเปนส่ิงที่ชวยเขาหารายได ซ่ึงเวลาน้ันเขาไดนํารถใชบรรทุกทุกขวด กระดาษไปขายเปน
รายไดเสริมดวย  
 ลาสุดนายแกวกูเงินนอกระบบมา 50,000 บาท รอยละ 10 คิดเปนเงินจายคาดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 บาท 
เขายังตั้งใจวา เม่ือผอนชําระเงินคางวดรถหมด จะไดมาจายหน้ีบัตรเครดิตตอไป ซ่ึงเขาเชื่อวา ในระยะตอไป สามารถ
แกปญหาหน้ีสินที่มีอยูไดจบส้ิน 
 เรื่องของนายแกว ผูศึกษาประเมินเชนเดียวกับเขาคือ ในชวงตัดสินใจกูซ้ือคอนโดก็มีเหตุผล แตเหตุการณชีวิต
ผกผันเพราะการที่คูครองตกงานและเกิดเรื่องที่ทําใหหมดความไววางใจคูครองเม่ือทราบขอมูลที่ไมเคยลวงรูมากอน การ
ซ้ือรถในชวงแรก ชัดเจนวาเปนการตัดสินใจที่ขาดเหตุผล เนนการตอบสนองอารมณเฉพาะหนาโดยขาดความรูเก่ียวกับ
ผลที่จะเกิดขึ้น อยางไรก็ดี ในเวลาตอมาระยะหลัง นายแกวปรับการใชรถมาเพื่อการหารายไดเสริมซ่ึงการกระทําน้ีถือได
วามีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร 
 
บทสรุป 
 เรื่องของนายแกวสะทอนลักษณะผสมผสานของหลายปจจัยซ่ึงเปนส่ิงที่ปรากฏแกผูใหสัมภาษณคนอ่ืนเชนกัน 
อยางไรก็ตาม ในการแบงสาเหตุหลักของการเปนหน้ียึดจากการประเมินโดยรวมของหน้ีที่มีนัยสําคัญหรือมีผลกระทบสูง 
กรณีนายแกว ถาจะจัดวาอยูในสาเหตุใดเปนหลัก ผูศึกษายังคงจะจัดอยูในสาเหตุการเปนหน้ีอันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธกับคูครองที่เกิดความผันผวน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ผลกระทบของนโยบายการจัดระเบียบทางเทาของกรุงเทพมหานครตอ
ผูคาหาบเรแผงลอย และ 2) การปรับตัวของผูคาหาบเรแผงลอยตอนโยบายการจัดระเบียบทางเทาดังกลาว การศึกษาน้ี
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บขอมูลใชการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ 
ซ่ึงกระทํากับผูคาหาบเรแผงลอยขางโรงพยาบาลธนบุรีและขางโรงพยาบาลศิรริาช จํานวน 15 ราย การตรวจสอบขอมูล
ใชวิธีแบบสามเสา สําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดนําขอมูลมาแยกประเด็นตามขอบเขตของเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นโยบายการจัดระเบียบทางเทาของกรุงเทพมหานครสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจ
และชีวิตครอบครัวของผูคาหาบเรแผงลอย จากการที่มีรายไดลดลงในขณะที่ยังคงตองมีภาระรายจายในครอบครัวเทา
เดิม และ 2) ผูคาหาบเรแผงลอยมีการปรับตัว จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ก) กลุมผูคาหาบเรแผงลอยที่มีศักยภาพ 
สามารถหาสถานที่ขายสินคาใหมทดแทนสถานที่คาเดิมได ข) กลุมผูคาหาบเรแผงลอยที่ไมสามารถหาสถานที่ขายใหมได 
จึงไมยอมที่จะเปล่ียนแปลงที่ขาย ผูคาหาบเรแผงลอยสวนใหญเห็นวา การใชวิธีการยกเลิก การขาย เปนวิธีที่ไดผลตอบ
รับที่รุนแรง และไมสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงผูคาหาบเรแผงลอยมีความจําเปนใน 
การประกอบอาชีพ สําหรับขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีคือ ควรปรับปรุงนโยบายการจัดระเบียบทางเทาของ
กรุงเทพมหานคร โดยการควบคุมไมใหมีจํานวนผูคาหาบเรแผงลอยมากเกินไป และโดยการจัดระเบียบทางเทาที่คํานึงถึง
ดุลยภาพที่เหมาะสมระหวางผลประโยชนของประชาชนผูใชทางเทากับผลประโยชนของผูคาหาบเรแผงลอย 
 
คําสําคัญ  นโยบายการจัดระเบียบทางเทา  ผูคาหาบเรแผงลอย 

 
Abstract 
 The objectives of this research are to study: 1) the impact of the pavement orderliness 
policy of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) on street vendors, and 2) how the street 
vendors have adjusted to the said policy. The research used the qualitative methods of 
documentary research, participant observation and interviews with 15 street vendors on the 
pavements along the streets near Thonburi Hospital and Siriraj Hospital. The research data were 
cross-checked by the triangulation technique, and content classification of research findings was 
used for data analysis. 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The research findings are as follows: 1) the BMA’s pavement orderliness policy had an 
extremely severe impact on the street vendors’ livelihoods and economic adjustment, as their 
income had significantly decreased while their household expenses remained the same; and 2) 
individual street vendors fall into two categories according to how they adjusted to the policy: a) 
street vendors with high adjustment potential who could secure new vending sites and b) street 
vendors who were unable to find new vending sites but refused to move out. Most street vendors 
thought the vending termination measure adopted by the Bangkok Metropolitan Administration had 
serious repercussions and did not correctly address the problems, because the vendors really need 
to make their living from these vending sites. The study’s recommendations are that the BMA should 
modify its pavement orderliness policy to control a suitable number of street vendors to prevent 
overcrowding, and that an appropriate pavement orderliness measure should take into consideration 
the balanced benefits of both pedestrians and street vendors. 
 
Keywords:  pavement orderliness policy, street vendors 
 
บทนํา 
 นโยบายสาธารณะมีสวนสําคัญที่จะกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยสวนมากหากผูบริหารระดับสูง 
ไมทราบสภาพปญหาที่แทจริง อาจทําใหนโยบายที่ออกมาไมสามารถปฏิบัติไดจริงและนํามาซ่ึงความลมเหลวในทาง
ปฏิบัติ นโยบายสาธารณะที่ออกมาทําใหผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงคือประชาชนตางไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและลบ  
ทําใหผู วิจัยสนใจศึกษานโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานคร นโยบายหน่ึงที่สงผลกระทบตอประชาชนใน
กรุงเทพมหานครเปนอยางมาก 
 กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ซ่ึงทําหนาที่บริหารเขตการปกครองพิเศษ
กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกําหนดให
กรุงเทพมหานครเปนนิติบุคคลและราชการบริหารสวนทองถิ่น มีผูวาราชการกรุงเทพที่มาจากการเลือกตั้ง มีหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร และนโยบายที่ผูศึกษาสนใจคือ นโยบายการจัดระเบียบทางเทาซ่ึงไดดําเนินมา
อยางตอเน่ือง 
 นโยบายการจัดระเบียบทางเทาถูกใชเพื่อจํากัดการคงอยูของผูคาหาบเรแผงลอย โดยเปนขอจํากัด 
การประกอบการคาทําใหผูคาหาบเรแผงลอยรายใหมเขามายากขึ้น เ น่ืองจากจุดผอนผันแตละจุดมีพื้นที่จํากัด 
จนไมสามารถรองรับผูคาหาบเรแผงลอยรายใหมได อีกทั้งการขอใบอนุญาตประกอบการคายังมีขอกีดกันผูคาหาบเรแผง
ลอยรายใหม และนโยบายการจัดระเบียบทางเทายังสามารถดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของบรรดารานคา เพื่อให
รานคาและผูคาหาบเรแผงลอยตองปฏิบัติตัวไปตามกฎระเบียบ โดยหากมีผูฝาฝนจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 จะกําหนดอัตราโทษของผูคาหาบเรแผง
ลอย ที่ใชพื้นที่ทางเทาอยางไมถูกตอง เปนตน 
 ปจจุบัน นโยบายการจัดระเบียบทางเทา ในป พ.ศ. 2557 ดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมในเรื่องการ
แกไขปญหาผูคาบนทางเทาและบนพื้นผิวจราจร ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยทางกรุงเทพมหานคร 
เปนผูตอบสนองนโยบายน้ี โดยที่นโยบายการจัดระเบียบทางเทาเกิดขึ้นเพื่อคืนพื้นที่สัญจรทางเทาแกประชาชน  
โดยเริ่มตนจากพื้นที่จุดใหญกอน 
 เม่ือมีการเริ่มใชนโยบายการจัดระเบียบทางเทา โดยเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พื้นที่ทางเทา
หลายแหง รวมทั้งพื้นที่จุดผอนผันซ่ึงเปนพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหผูคาหาบเรแผงลอยขายสินคา ถูกยกเลิกพื้นที่ขายสินคา 
โดยทางกรุงเทพมหานครไดจัดพื้นที่รองรับผูคาหาบเรแผงลอยที่ถูกยกเลิกพื้นที่ขายสินคา แตก็เกิดปญหาตามมา 
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่รับรองไมเหมาะสม เปนมุมอับ ทําใหไมมีลูกคาเดินมาเลือกซ้ือสินคาเหมือนพื้นที ่เดิม เม่ือขาย
สินคาไมไดทําใหผูคาหลายรายตองจําใจเลิกขาย หรือออกไปขายยังพื้นที่อ่ืนเพื่อความอยูรอดตอไป 
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 โดยในป พ.ศ. 2557 เปนตนมา นโยบายการจัดระเบียบทางเทา ไมไดเพียงจํากัด ควบคุม การคาของผูคาหาบ
เรแผงลอยอีกตอไป แตนโยบายการจัดระเบียบทางเทาน้ีคือการยกเลิกจุดผอนผันเดิมออกไป เปนการยกเลิกการคาของ
ผูคาหาบเรแผงลอย จากเดิมจุดผอนผันที่อนุญาตใหมีผูคาหาบเร แผงลอย ในป พ.ศ. 2558 มีจุดผอนผัน 634 จุด มา 
ป พ.ศ. 2559 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เหลือจุดผอนผัน 243 จุด ในจุดผอนผันที่ยังเหลืออยูของกรุงเทพมหานคร 
ในเขตบางกอกนอย เหลือจุดผอนผัน 11 จุด และผูคาหาบเรแผงลอย ทั้งหมด 860 คน และ หน่ึงจุดในเขตบางกอกนอย 
คือ จุดผอนผันของผูคา ซอยแสงศึกษา แขวงบานชองหลอ เขตบางกอกนอย เปนจุดที่ยังสามารถทําการคาไดอยู โดยจุด
ผอนผันน้ีมีสองฝงถนนตางเต็มไปดวยผูคาหาบเรแผงลอย ที่สวนใหญขายของประเภทอาหารปรุงสุก ของขบเคี้ยว 
เน่ืองจากอยูติดโรงพยาบาลธนบุรี และใกลกับวังนันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ และชุมชนในละแวกขางเคียง ทําให
ผูคาหาบเรแผงลอยในซอยแสงศึกษา ทําการคาไดสะดวก ทําใหมีผูคาหนาใหมขึ้นจํานวนมาก และบางรายระดับ
การศึกษาก็สูงถึงระดับปริญญาตรี และผูคาหาบเรแผงลอยคนเกาเองก็ยังมีอยูเชนกัน โดยบางคนประกอบการคาอยูริม
ทางเทามามากกวา 30 ป เปนหน่ึงจุดผอนผันที่นาศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการจัดระเบียบทางเทาในปจจุบัน 
 อีกหน่ึงจุดผอนผันในเขตบางกอกนอยที่ไดรับผลจากการจัดระเบียบทางเทาไปแลวคือ จุดผอนผันหนา
โรงพยาบาลศิริราช ที่ไดรับการยกเลิกจุดผอนผัน หลงเหลือเพียงผูคาหาบเรแผงลอย ที่ตองยายที่ขายของไปยังฝงวังหลัง 
ซ่ึงผูคาหาบเรแผงลอย ที่สามารถขามมาขายอีกฝงหน่ึงไดมีเพียงจํานวนนอยเน่ืองจากพื้นที่ไมเพียงพอตอการรองรับผูคา
หาบเรแผงลอยที่ถูกยกเลิกจุดผอนผัน เปนที่นาสนใจในการศึกษาผูคาหาบเรแผงลอยที่เหลืออยูวาพวกเขาคิดเห็นอยางไร 
รูสึกอยางไร และจะปรับตัวไดอยางไร ตอการจัดระเบียบทางเทาที่เกิดขึ้นน้ี  
 โดยการน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพื้นที่ทั้ง 2 จุด เพื่อหาผลกระทบตอนโยบายการจัดระเบียบทางเทาน้ี ไดสงผล
กระทบตอผูคาหาบเรแผงลอยอยางไรบาง ซ่ึงหลายครั้งผลกระทบน้ีไมไดหยุดอยูเพียงการดํารงชีวิตของผูค าหาบเร 
แผงลอยเทาน้ัน แตยังสะทอนไปถึงความคาดหวังตอนโยบายการจัดระเบียบทางเทาในอนาคตอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษานโยบายการจัดระเบียบทางเทาสงผลกระทบตอผูคาหาบเรแผงลอยอยางไร 
 2. เพื่อศึกษาผูคาหาบเรแผงลอย มีการปรับตัวตอนโยบายการจัดระเบียบทางเทาอยางไร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอยาง 
  1.1 ประชากร คือผูคาหาบเรแผงลอยในกรุงเทพมหานครที่ไดรับใบประกอบอนุญาตการคาผูคาหาบเรแผง
ลอยที่ไดรับใบประกอบอนุญาตการคา และมีที่ขายสินคาในจุดผอนผันที่ไดรับการอนุญาตจากทางกรุงเทพมหานคร 
  1.2 ตัวอยาง แบงเปน 2 ตัวอยาง คือ 
   1.2.1 ผูคาหาบเรแผงลอยขางโรงพยาบาลธนบุรี จํานวน 10 คน 
   1.2.2 ผูคาหาบเรแผงลอยขางโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 5 คน 
 2. ขอบเขตของการดําเนินการวิจัย 
  2.1 ขอบเขตดานเน้ือหา โดยเปนการศึกษาประวัติความเปนมาของการคาขางทาง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
จากบทความวิชาการและงานวิจัยที่ไดกลาวถึงผูคาหาบเรแผงลอย รวมทั้งความสําคัญของผูคาหาบเรแผงลอยตอสภาพ
สังคมเศรษฐกิจในปจจุบันและศึกษาความเปนมาของการกอใหเกิดนโยบายการจัดระเบียบทางเทาที่เริ่มตนตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน 
  2.2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 2 ที่  ไดแก บริเวณขางโรงพยาบาลธนบุรี และบริเวณขาง
โรงพยาบาลศิริราช 
  2.3 เวลาในการศึกษาวิจัย โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2559 ถึงป พ.ศ. 2560 ใชเวลาในการศึกษาภาคสนาม 14 
เดือน 
  2.4 วิธีวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 



วารสารวิชาการ “ลานปญญา” 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

159 

 3. เคร่ืองมือการวิจัย 
  3.1 การสังเกตการณ (Observation) มีทั้งแบบสังเกตแบบมีสวนรวม 
  3.2 การสัมภาษณ (Interview) มีทั้งแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางและไมมีโครงสราง 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1 การรวบรวมขอมูลประเภทเอกสาร ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับผูคาหาบเร 
แผงลอย และนโยบายการจัดระเบียบทางเทา 
  4.2 การรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดําเนินการรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
  4.3 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   4.3.1 การสังเกต (Observation) ในการวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบในการสังเกต  
   4.3.2 การสัมภาษณ (Interview) ในการวิจัยครั้งน้ี ใชรูปแบบในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured interview) โดยมีการกําหนดประเด็นคําถาม 
  4.4 การดําเนินการบันทึกขอมูล ใชแบบสังเกต แบบสัมภาษณ และบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึกซ่ึงใน 
การสัมภาษณบางกรณีใชเครื่องบันทึกขอมูล ใชกลองถายรูปในการบันทึกภาพ 
 5. การจัดกระทําขอมูล 
  5.1 ถอดความขอมูลสัมภาษณที่ไดบันทึกไวในแถบเสียง ดวยวิธีสรุปสาระสําคัญที่เก่ียวของกับเรื่องที่ศึกษา 
  5.2 นําขอมูลที่ ไดจากการสัมภาษณ  สังเกต มาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแบบสามเสา 
(Triangulation) และเก็บขอมูลเสริมเพื่อใหมีเน้ือหาครบถวน 
 6. การวิเคราะหขอมูล ทําโดยแยกประเด็นตามขอบเขตของเน้ือหา โดยการนําทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
บทความวิชาการที่เก่ียวของกับผูคาหาบเรแผงลอย ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบทางเทา และประเด็นทางสังคมจาก
โลกโซเชียลเน็ตเวิรคมาประยุกตใชในการวิเคราะหการจัดกระทําขอมูลจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data 
triangulation) โดยใชการรวบรวมขอมูลเอกสาร การสังเกตการณ (Observation) โดยผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ไดแก ไดเขาไปขายสินคาในบริเวณเดียวกัน จนกลายเปนสวนหน่ึงของผูคาหาบเรแผงลอย ขณะที่รวม
กิจกรรมตางๆ รวมกับผูคาหาบเรแผงลอย โดยที่ไมมีใครทราบวาผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณถึงพฤติกรรม แนวคิด ของ
ผูคาหาบเร แผงลอย ที่มีตอนโยบายการจัดระเบียบทางเทาการสัมภาษณ (Interview) เพื่อรับทราบถึงความคิดเห็นเรื่อง
การคาของผูคาหาบเรแผงลอย เพื่อรับทราบการปรับตัวของผูคาที่ถูกยกเ ลิกการคาบนทางเทา และเพื่อรับทราบ 
การปรับตัวในอนาคตหากถูกยกเลิกการคาบนทางเทา รวมถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการจัดระเบียบทาง
เทา ทําใหขอมูลมีความถูกตองครบถวน 
 7. การเสนอผลการวิจัย ดวยวิธีวิเคราะหขอมูล ไดนําขอมูลมาแยกประเด็นตามขอบเขตของเน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษานโยบายการจัดระเบียบทางเทาสงผลกระทบตอผูคาหาบเรแผงลอย 
  โดยสรุปจากการรวบรวมเอกสาร การสังเกตการณ การสัมภาษณ พบวาสงผลกระทบตอผูคาหาบเร 
แผงลอย ในเรื่องของเศรษฐกิจและครอบครัวของผูคาหาบเรแผงลอย โดยนโยบายการจัดระเบียบทางเทาใหมน้ีมี
ผลกระทบโดยตรงตอการขายหรือไมขายสินคาของผูคาหาบเรแผงลอย เน่ืองจากนโยบายน้ีมีอํานาจในการยกเลิกจุด
ผอนผันของผูคาหาบเรแผงลอย เม่ือพูดถึงการคาขาย การคาขายกอใหเกิดการหมุนเวียนเงินในภาคเศรษฐกิจระดับลาง 
โดยที่ผู ซ้ือและขายสวนใหญ คือผูประกอบการขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปที่พอใจในการจับจายซ้ือของ หากมองใน
การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือขายดังกลาวสามารถใชหลักเศรษฐศาสตรจุลภาคซ่ึงเปนการศึกษาพฤติกรรมของหนวย
เศรษฐกิจรายยอยๆ ไดแก ผูผลิต ผูบริโภค และเจาของปจจัยการผลิต ซ่ึงสวนใหญเก่ียวของกับการกําหนดราคาของ
สินคาและปจจัยแตละชนิดในตลาดตางๆ ตลอดจนการกระจายรายได การขายสินคาของผูคาหาบเรแผงลอย
เปรียบเสมือนอุปทาน สวนความตองการซ้ือสินคาของผูบริโภคก็คืออุปสงค ตามแนวคิดสํานักคลาสสิก (Classical 
school) มีความเชื่อที่วา อุปทานจะสรางอุปสงคโดยอัตโนมัติ หรือที่รูจักกันใน “อุปทานกอใหเกิดอุปสงคในตัวเอง” 
(Supply creates its own demand) หรือที่เรียกวา “กฎของซาย” (Say’s law) โดยมีสาระสําคัญคือ การที่ผูผลิต
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สินคาและบริการขึ้นมาก็เพื่อนําไปแลกเปล่ียนในตลาดกับสินคาและบริการชนิดอ่ืน ดังน้ัน สินคาและบริการที่ผลิตขึ้นมา
หรืออุปทานจึงกอใหเกิดความตองการในสินคาและบริการอ่ืนๆ หรืออุปสงคเปนมูลคาที่เทากันเสมอ กฎของซายไมได
เนนวาอุปทานของสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงจะตองกอใหเกิดอุปสงคสําหรับสินคาชนิดน้ัน แตกฎน้ีเนนวาเม่ือพิจารณาระบบ
เศรษฐกิจเปนสวนรวมแลว อํานาจซ้ือยอมเทากับอํานาจการผลิตหรือไมวาการผลิตจะอยูในระดับใดก็ตาม รายไดที่เกิด
จากการผลิตในระดับน้ันจะกอใหเกิดรายจายเปนจํานวนที่เทากันเสมอ 
  เม่ือมองในมุมของการคาจะพบวา เม่ือผูคาหาบเรแผงลอยวางขายสินคา ในสถานที่สะดวกตอการเขาถึง มี
ราคาที่สามารถทําใหผูซ้ือพอใจ ทําใหผูซ้ือสินคาหรือผูบริโภคพอใจที่จะซ้ือสินคาดังกลาว เม่ือนโยบายการจัดระเบียบ
ทางเทาถูกนํามาใชและยกเลิกการคาของผูคาหาบเรแผงลอย อุปทานถูกทําลาย แตอุปสงคยังคงอยู ความไมพอใจของ
ผูบริโภคเกิดขึ้น สวนผูคาหาบเรแผงลอยเองก็ไมสามารถขายสินคาของตนได เม่ือไมสามารถขายสินคาของตนไดผูคา
หาบเรแผงลอยก็ไมสามารถซ้ือสินคาเพื่อมาผลิตแปรรูปเพื่อขายได ทําใหรานคาประกอบการที่ขายสินคาใหกับผูคาหาบ
เรแผงลอยก็ไมสามารถขายสินคาของตนได หวงโซ อุปสงคและอุปทานถูกทําลาย เงินที่หมุนเวียนในการคาดังกลาวก็
หายไป เศรษฐกิจระดับลางเกิดความซบเซา 
  ครอบครัวของผูคาหาบเรแผงลอยเปนสวนหน่ึงที่พลอยไดรับผลกระทบดวย เน่ืองจากเศรษฐกิจมีผล
เก่ียวเน่ืองกับการดํารงชีวิต กลาวคือวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลหน่ึง บางเรียกวารูปแบบการดําเนินชีวิต (หรือเรียกทับ
ศัพทวา ไลฟสไตล) พฤติกรรมในการเขาสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผอนหยอนใจใชเวลาวาง 
และการแตงตัว ลวนเปนสวนประกอบของรูปแบบการดําเนินชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูกดําเนินเปน อุปนิสัย เปน
วิธีประจําที่กระทําส่ิงตาง การขายสินคาของผูคาหาบเรแผงลอย ถือไดวาเปนวิถีชีวิตเพื่อการดํารงชีวิตอยู ผูคาหาบเร 
แผงลอยขายสินคาเพื่อนําเงินมาใชจายในชีวิต โดยตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของชีวิตและเล้ียงดูครอบครัว 
ตามที่มาสโลว ไดจัดความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยไวคือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการความ
ปลอดภัย ความตองการความรักและความเปนเจาของ ความตองการการยอมรับนับถือความตองการบรรลุศักยภาพ
สูงสุดแหงตน 
  เม่ือผูคาหาบเรแผงลอยไมสามารถดํารงชีวิตและเล้ียงดูครอบครัวไดเหมือนเดิมอีก วิถีชีวิตก็เปล่ียนไป จาก
การหาเล้ียงชีพเพื่อทําใหครอบครัวมีความสุข ปลอดภัย สามารถสงเสียเงินเพื่อการศึกษาของบุตร เพื่อใหบุตรหลานใน
ครอบครัวมีความรูความสามารถ เม่ืออาชีพถูกยับยังการดํารงชีวิตที่ไมเหมือนเดิม เน่ืองจากรายไดที่ไดมาไมพอเพียงที่จะ
นําไปพัฒนาการศึกษาได สุดทายผลกระทบก็นํามาซ่ึงประเทศก็จะสูญเสียบุคคลที่มีความสามารถในอนาคต 
  ผลกระทบที่เก่ียวเน่ืองจากนโยบายการจัดระเบียบทางเทาอีกทอดหน่ึง เห็นจะเปนในเรื่องของการตัดสินใจ 
ทางการเมือง เน่ืองจากผูคาหาบเรแผงลอยไดเห็นชัดถึงระบบการเมืองวาเปนส่ิงสําคัญ เพราะระบบการเมืองจะเปนสวน
หน่ึงที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ดังน้ันนโยบายที่มาจากระบบการเมืองที่สมบูรณจึงจะไดรับแรง
ตานนอยกวาปจจุบัน โดยจะเห็นไดชัดจากนโยบายในอดีตที่ออกโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ถูกเลือกตั้งมาจาก
ระบบการเมืองที่สมบูรณ โดยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นโยบายที่ออกมาจะมีลักษณะยับยั้งแตก็ผอนปนอยูในที ไมไดแข็ง
กระดางและใชอํานาจเด็ดขาดเชนในปจจุบัน 
  ดังที่จะเห็นไดจากการรวบรวมเอกสารจะพบวา นโยบายการจัดระเบียบทางเทาในแตละยุคสมัยของผูวา
ราชการกรุงเพทมหานครลวนมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับฐานเสียงที่ไดมา เม่ือมองมายังนโยบายการจัดระเบียบทาง
เทาในปจจุบันซ่ึงสงผลกระทบดานลบตอผูคาหาบเรแผงลอย ดังน้ันในอนาคตหากเกิดการเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในอนาคต การชูนโยบายการจัดระเบียบทางเทาตองเปนไปอยางประนีประนอมมากกวาในปจจุบัน โดย
จะเห็นไดจากการสัมภาษณผูคาหาบเรแผงลอย ที่ใหขอคิดเห็นวาการจัดระเบียบทางเทาโดยการยกเลิกจุดผอนผันจะถูก
ใชไมไดนาน เพราะทุกคนไดเห็นการเปรียบเทียบนโยบายจากระบบการเมืองที่สมบูรณวาแตกตางจากระบบการเมืองที่
ถูกดูแลโดยคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
 2. ผูคาหาบเรแผงลอย มีการปรับตัวตอนโยบายการจัดระเบียบทางเทา 
  จากการวิเคราะหที่ไดจากการสังเกตการณและสัมภาษณผูคาหาบเรแผงลอย สามารถแบงได 2 ประเภท
ดังน้ี 
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  2.1 ผูคาหาบเรแผงลอยมีศักยภาพหาสถานที่ขายสินคาใหมได โดยจากการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม 
ตางๆของผูคาหาบเรแผงลอย พบวาแมไมตองการใหเกิดการยกเลิกจุดผอนผัน หากเกิดการยกเลิกจริงผูคาหาบเรแผง
ลอยบางสวนก็เตรียมตัวไวแลว โดยการจับจองพื้นที่บางสวนจากหนาตึกแถว ซ่ึงแนวนอนวาจะมีราคาในการเชาพื้นที่ที่
สูงขึ้น มีการพูดคุยในกลุมเล็กๆ เพื่อหาทางตอลองราคา โดยจากการสังเกตพบวาผูคาหาบเรแผงลอยแมไมพอใจกับ 
การถูกยกเลิกแตก็จําตองยอมรับเน่ืองจากมันเปนกฎหมาย มันเปนนโยบายที่แมไมพึงพอใจแตตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
  2.2 ผูคาหาบเรแผงลอยไมสามารถหาสถานที่ขายสินคาได โดยจากการเขารวมสังเกตการณและสัมภาษณ 
พบผูคาหาบเรแผงลอยหลายรายที่ไมสามารถหาสถานที่ขายสินคาใหมได และหาทางที่จะไมใหเกิดการยกเลิกจุดผอนผัน 
เน่ืองจากผูคาหาบเรแผงขางโรงพยาบาลธนบุรีมีจํานวนหน่ึง มีการรวบกลุมกันเปนโครงสรางทางสังคมขนาดยอย  
มีการสรางบรรทัดฐาน กฎระเบียบภายในเพื่อใชบังคับผูคาหาบเรแผงลอยใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ เน่ืองจากการยกเลิก
จุดผอนผันหลายแหงเกิดจากการรองเรียนของบรรดาผูบริโภค เพื่อปองกันไมใหเกิดการรองเรียนทําใหหัวหนากลุม 
ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูคาหาบเรแผงลอยขางโรงพยาบาลธนบุรีออกกฎระเบียบในการบังคับ พรอมทั้งกดดัน 
หากผูใดไมปฏิบัติตาม นอกจากน้ีผูนํากลุมยังไดเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมกับเขต เพื่อตอรองผลและจัดสรร
ผลประโยชนใหตกแกผูคาหาบเรแผงลอยขางโรงพยาบาลธนบุรี ทั้งน้ีอีกแนวทางหน่ึงที่จะขัดขวางการยกเลิกจุดผอนผัน
ได คือการรวมตัวคนในกลุมเพื่อเขียนคํารองยื่นตอศาลในการคัดคานใหถึงที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
  จากการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงการออกนโยบายการจัดระเบียบทางเทาตอไปใน
อนาคต เน่ืองจากไมวาจะยกเลิกจุดผอนผันหรืออกกฎเกณฑเพื่อจํากัดผูคาหาบเรแผงลอยออกไป ยังไงผูคาหาบเรแผง
ลอยก็ไมหมดไปจากกรุงเทพมหานครอยูดี เม่ือเปนเชนน้ีแลว การออกนโยบายการจัดระเบียบทางเทาจึงสมควรทําเพื่อ
ควบคุมไมใหมีผูคาหาบเรแผงลอยจํานวนมากเกินไป และจัดระเบียบผูคาหาบเรแผงลอยใหอยูในความเรียบรอย 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  เพื่อประโยชนในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาผลกระทบผูคาหาบเรแผงลอยที่มีตอเศรษฐกิจไทย เพื่อให
ทราบผลกระทบที่สําคัญของผูคาหาบเรแผงลอยที่มีตอดานเศรษฐกิจไทย ทําใหนํ้าหนักของผูคาหาบเรแผงลอย 
สูงขึ้น จนนโยบายการจัดระเบียบทางเทาในอนาคตตองใหความสําคัญกับผูคาหาบเรแผงลอยเพิ่มดวย และควรศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะที่ออกมาในแงอ่ืนๆ เพื่อที่ในอนาคตนโยบายสาธารณะจะไดรับการยอมรับและไม
สงผลกระทบที่รุนแรงเหมือนกับนโยบายการจัดระเบียบทางเทาใหมที่กอใหเกิดความหวาดกลัวและการตอตานมากเชน
ในปจจุบัน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรของ โรงเรียนวรรณสวางจิต  
ซ่ึงผานการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาชีวิตและจิตใจที่ จัดโดยพระไพศาล วิสาโล การศึกษาน้ี เปนการวิจัย 
เชิงคุณภาพ วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จากบุคลากรที่ผานการอบรม มาแลว 2 ครั้ง จํานวน 8 คน วิธีเก็บขอมูล
ใชการสัมภาษณ และการศึกษาจากบันทึกการเลาความรูสึก ประสบการณจากการอบรม การวิเคราะหขอมูลใชแนวคิด
การพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมจาก งานของพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) และแนวคิดสังคมวิทยาเก่ียวกับ
ความสําคัญของอารมณรูสึกทางศาสนา 
 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรไดเกิดการพัฒนาจริยธรรมซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาในสามดาน อันเก่ียวของกัน 
ไดแก ดานความคิด ดานอารมณ และดานพฤติกรรม กลาวคือ ในดานความคิด ไดรับความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับ
ความสําคัญของ “มุมมองหรือวิธีคิด” ในการรับรูตนเองและผูอ่ืน ตลอดจน ไดมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับมโนทัศน “สติ” 
วาเปนหัวใจของการปฏิบัติที่ถูกตองตอตนเองและผูอ่ืน ในดานอารมณ เกิดการพัฒนาอารมณบวกเพิ่มมากขึ้น ดังเชน 
อารมณสงบ ความเมตตา ความกรุณา ในดานพฤติกรรม ทําใหปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเปนไปในทางที่ดีขึ้น การที่หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตและจิตใจ น้ีมีผลตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรน้ัน ที่สําคัญเปนเพราะหลักสูตรดังกลาวให
ความสําคัญ กับบทบาทของอารมณกับการพัฒนาจรยิธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ “มรณานุสติ” หรือ การระลึก
ถึงเรื่องความตาย ซ่ึงมีผลทําใหผูเขารับการอบรมไดตระหนักถึงความไมประมาท การมีความเพียร ในการมุงกระทําคุณ
งามความดีอยางเต็มที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู เน่ืองจากความตายซ่ึงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นแนนอนกับทุกชีวิตน้ัน  เปนส่ิงที่ไมอาจ
คาดหมายไดแนนอนวาจะเกิดขึ้นเม่ือใด 
 
คําสําคัญ  การพัฒนาบุคลากร จริยธรรม 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study the results of the ethical development of people 
from Wansawangjit School, who were trained in “the development of life and mind” curriculum by 
Phra Paisal Visalo. This study was qualitative research using purposive sampling from people who 
were trained 2 times, numbering 8 people. Data were collected by interviewing and studying the 
diary recording their feelings and experiences during the training. Data were analyzed based on the 
Buddhist principle of ethical development espoused in Praputhokosajarn (P.A. Payutto)’s work, and 
on sociological ideas regarding the significance of religious emotion. 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The study revealed that trainees developed ethics in three related areas. These were 
thought, emotion and behavior. In thought, they clearly understood the importance of “perspective 
or way of thinking” about oneself and the others, as well as gaining basic knowledge about 
mindfulness or “Sati” as the heart of correct practice toward oneself and others. In emotion, they 
developed more positive emotions, such as calm, loving-kindness and compassion. In behavior, they 
developed better human relations. “The development of life and mind” curriculum affected the 
ethical development of the trainees partly through its emphasis on the role of emotion in ethical 
development through activities about “Maranassati” (mindfulness of death) or death realization, 
leading the trainees to be aware of the need for carefulness and perseverance in doing good things 
during one’s lifetime.  This teaching imparts the concept that death is an absolute occurrence for 
everyone, and when it would occur cannot be predicted in advance. 
 
Keywords:  personnel development, ethics 
 
บทนํา 
 พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) ปญญาชนและผูนําทางดานพุทธศาสนาคนสําคัญของประเทศไทย เม่ือครั้ง
ดํารงสมณศักดิ์เปนพระธรรมปฎก ไดเคยชี้ประเด็นความหมายของคําวา “จริยธรรม” ในกรณีที่บัญญัติศัพทไทยขึ้นมา
ใหมเทียบกับคําในภาษาอังกฤษวา “Ethic” น้ัน แทที่จริงไมไดมีความหมายที่เทียบกับคําวา “จริย” ในภาษาบาลีและ
สันสกฤต เพราะคําวา “Ethic” จะหมายเฉพาะดานพฤติกรรมในสังคม หรือเทียบไดกับคําวา “ศีล” น่ันเอง (ดังกรณีชาว
พุทธตางประเทศ จะแปล Ethic วา ศีล) สวนคําวา “จริย” น้ัน มาจากคําวา “จร” ซ่ึงเปนคํากริยา แปลวา เดิน และเม่ือ
เปนคํานาม เติมปจจัย (Suffix) เปน “จริย” หมายถึง การเดินหรือดําเนิน และครั้นมาใชกับเรื่องนามธรรมขึ้นอยางชีวิต
มนุษย “จริย” จึงหมายถึงการดําเนินชีวิต  คําวา “จริย” ยังเรียกอีกอยางไดวา “มรรค” สําหรับการดําเนินชีวิตที่ดีหรือ 
“อริยมรรค” น้ัน ในทางพุทธศาสนาถือวา ตองมี “สิกขา”หรือคําในภาษาไทยวา “ศึกษา” อันครอบคลุมสามดานไดแก 
ดานพฤติกรรมในสังคม (ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ) และดานปญญา (พระธรรมปฎก, 2546, หนา 2, 8, 9 และ 12) กลาวได
วา ในการเสนอความคิดเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรม พระพุทธโฆษาจารยไดใชรูปคําวา “จริยธรรม” แตอิงความหมาย
ของ “จริย” แทน มิใชเพียงความหมายจํากัดแค “Ethic” ทั้งน้ีคงเพราะอนุโลมตามคําที่คุนนิยมกันในปจจุบัน  

ที่กลาวมาขางตนเพราะในการศึกษาน้ีจะไดยึดรูปคําวา “จริยธรรม” แตจะไดใชในความหมาย “จริย” ตามที่
ทานพระพุทธโฆษาจารยอธิบายไว   

โดยเหตุที่หลายปมาน้ีประเด็นการสงเสริมจริยธรรมเปนเรื่องที่สังคมไทยมีกลาวถึงและถกเถียงกันอยางมาก ดัง
กรณีการวิพากษปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เปนอาทิ สําหรับในดานองคกรการสงเสริมจริยธรรมของบุคลากรขององคกร
ก็เปนส่ิงที่ไดรับความสนใจอยางมากเชนกัน และโดยเหตุที่พุทธศาสนาในฐานะศาสนาที่คนไทยจํานวนมากนิยมนับถือ 
หรือมีฐานะเปนรากฐานหน่ึงของสังคมไทย การใชมิติเชิงพุทธมามีสวนชวยในการสงเสริมจริยธรรมจึงมีความสําคัญ 

โรงเรียนวรรณสวางจิต ซ่ึงมีพระไพศาล วิสาโล พระสงฆซ่ึงเปนที่ยอมรับในสังคมอยางมาก รูปหน่ึง เปนองคที่
ปรึกษาของโรงเรียน เปนองคกรดานการศึกษาแหงหน่ึงที่ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดวยการอบรม โดย
โรงเรียนไดจัดอบรมตามโครงการพัฒนาชีวิตและจิตใจ  มาอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2546 การอบรมดังกลาวจัดขึ้นสําหรับ
บุคลากรที่นับถือพุทธศาสนา โดยใชหลักสูตรการอบรมที่พระไพศาล วิสาโล แหงวัดปาสุคะโต อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ  
จัดขึ้น ดวยเหตุน้ี จึงนาจะพิจารณาศึกษาวา การพัฒนาบุคลากรผานหลักสูตรที่พระไพศาล วิสาโล จัดขึ้นน้ัน มีผลตอ
การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในความหมายที่ครอบคลุมทั้งสามดาน (พฤติกรรมในสังคม จิตใจ และปญญา) อยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อทราบผลของการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรของโรงเรียนวรรณสวางจิต ซ่ึงผานการอบรมตามหลักสูตร
การพัฒนาชีวิตและจิตใจที่จัดโดยพระไพศาล วิสาโล 
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ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากบุคลากรที่
ผานการอบรมมาแลว 2 ครั้ง จํานวน 8 คน วิธีเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ และการศึกษาจากบันทึกการเลาความรูสึก-
ประสบการณจากการอบรม 
 สําหรับแนวการสัมภาษณน้ัน ไดแก สภาพกอนหนาการเขารับการอบรม การเรียนรูที่เกิดขึ้นระหวางการอบรม 
และผลภายหลังที่เกิดขึ้นหลังจากการอบรมทั้งดานความคิด อารมณและพฤติกรรม 
 การวิเคราะหขอมูล ใชแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมจากงานของพระพุทธโฆษาจารยและ
แนวคิดสังคมวิทยาเก่ียวกับความสําคัญของอารมณรูสึกทางศาสนา (Religious emotions) 
 ตัวอยางที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive) กรณีบุคคลผูเขารับการอบรมจํานวน 8 คนที่ไดเคยผานการอบรม
หลักสูตรตามโครงการอบรมพัฒนาชีวิตและจิตใจของโรงเรียนวรรณสวางจิต มาทั้งส้ินรวม 2 ครั้ง เกือบทั้งหมดใน 
การเขาอบรมครั้งที่ 1 และ 2 จะหางกัน 2 ป (เน่ืองจากโรงเรียนจัดทุกป แตใหบุคลากรสลับเขารวมปเวนป) โดยใน
จํานวน 8 คนผูใหขอมูลน้ี ผูใหขอมูลคนที่ 1 และ 2 เขาอบรมรมครั้งแรกในป 2552 และ 2546 ตามลําดับ สําหรับผูให
ขอมูลคนที่ 3 ถึง 8 สวนใหญเขารับการอบรมครั้งแรกในชวงระหวางป 2558 ทั้งน้ีผูใหขอมูลทั้งหมด 8 คนเขาอบรมครั้ง
ที่ 2 ในป 2560 
 สําหรับเน้ือหาการอบรม สวนใหญจะคลายกันทุกครัง้ มีเพียงสวนนอยที่จะมีการปรับเปล่ียนแตกตางกันไปบาง 
สําหรับลําดับการนําเสนอ ผูศึกษาจะเริ่มจากสภาพกอนเขารับการอบรมตามที่ ผู ใหขอมูลทั้ง  8 คนรายงาน  
ส่ิงที่ไดเรียนรูและประทับใจอยางมากระหวางการเขารับการอบรม และภายหลังจากการเขารับการอบรมแลว ไดเกิด 
การทบทวน-ตกผลึกผลจากการอบรม ตลอดจนมีการ “ตอยอด” กระบวนการเรียนรูตอไปอยางไร อันเปนผลสะเทือน
มาจากการไดเขารับการอบรม 
 
ผลการวิจัย 
 กลาวโดยสรุป ผลการวิจัยพบวา บุคลากรไดเกิดการพัฒนาจริยธรรมซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาในสามดานอัน
เก่ียวของกัน ไดแก ดานความคิด ดานอารมณ และดานพฤติกรรม กลาวคือ ในดานความคิด ไดรับความเขาใจที่ชัดเจน
เก่ียวกับความสําคัญของ “มุมมองหรือวิธีคิด” ในการรับรูตนเอง และผูอ่ืน ตลอดจนไดมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับมโนทัศน 
“สติ” วาเปนหัวใจของการปฏิบัติที่ถูกตอง ตอตนเองและผูอ่ืน ในดานอารมณ เกิดการพัฒนาอารมณบวก (Positive 
emotions) เพิ่มมากขึ้น ดังเชน อารมณสงบ ความเมตตา ความกรุณา ในดานพฤติกรรม ทําใหปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
เปนไปในทางที่ดีขึ้น การที่หลักสูตรการพัฒนาชีวิตและจิตใจน้ีมีผลตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรน้ัน ที่สําคัญเปน
เพราะหลักสูตรดังกลาวใหความสําคัญกับบทบาทของอารมณกับการพัฒนาจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
“มรณานุสต”ิ หรือการระลึกถึงเรื่องความตาย ซ่ึงมีผลทําให ผูเขารับการอบรมไดตระหนักถึงความไมประมาท การมี
ความเพียรในการมุงกระทําคุณงามความดีอยางเต็มที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู เน่ืองจากความตายซ่ึงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นแนนอน
กับทุกชีวิตน้ัน เปนส่ิงที่ไมอาจคาดหมายไดแนนอนวาจะเกิดขึ้นเม่ือใด เปนที่นาสังเกตวา การนําเรื่องความตาย อันเปน
เรื่องที่เม่ือพิจารณาใครครวญอยางจริงจังแลวยอมมีผลกระทบตออารมณ และจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกระตุน
สํานึกทางจริยธรรมน้ัน ในวงการจัดการของโลกตะวันตกก็มีการกลาวถึงเชนกัน ดังปรากฏในงานสําคัญอยางเรื่อง The 
7 Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic ของ Stephen R. Covey ดวย (Covey, 
1989, pp.96-99) 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปญหาประกันสังคมของแรงงานตางดาว และ 2) แนวทางการแกปญหา
การประกันสังคมของแรงงานตางดาว โดยใชกรณีศึกษาแรงงานตางดาวของบริษัท บ.ีเจ.บราเดอรส แอนด ซัน จํากัด ซ่ึง
ใชแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดย
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงแรงงานตางดาว จํานวน 50 คน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของอีก 3 คน ไดแก พนักงาน
แผนกบุคคลของบริษัท เจาหนาที่โรงพยาบาล และเจาหนาที่ในสํานักงานประกันสังคม รวมทั้งส้ิน 53 คน การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลนําขอมูลที่ไดมาจําแนกออกเปนประเด็นตามวัตถุประสงค 
ตรวจสอบความถูกตองโดยการพิจารณา ตีความ อธิบาย และสังเคราะห นํามาเรียบเรียง นําเสนอผลการวิจัยโดยใช
วิธีการพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการวิจัยพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญมีโอกาสนอยที่จะไปใชสิทธิประกันสังคม สิทธิที่จะใชไดอยาง
เดนชัดคือกรณีการเบิกคารักษาพยาบาล ก็จะไมไดไปใชสิทธิมากนัก เพราะแรงงานสวนใหญอยูในวัย 20-40 ป ไดผาน
การคัดกรองตรวจสุขภาพมากอนจะเขามาทํางานในประเทศไทย มีสุขภาพแข็งแรง กรณีที่เกิดเจ็บปวยในไทยจึงมักไม
มากและนิยมซ้ือยารักษาโรคเอง เพราะเกรงการขาดงานจะขาดรายได ปญหาในการส่ือสารทางภาษาไดรับ 
การสะทอนตรงกันทั้งจากฝายที่เก่ียวของและแรงงานตางดาวโดยเฉพาะกัมพูชาวาเปนอุปสรรคสําคัญในการเขารับ
บริการรักษาพยาบาลและรับรูสิทธิตาง ๆ แนวทางในการแกปญหาคือ ในอนาคตภาครัฐควรพิจารณาทบทวนเก่ียวกับ
ความเปนธรรมโดยลดการหักเงินประกันสังคมของแรงงานตางดาว และหนวยงานที่เก่ียวของควรเรงแกไขปญหาการ
ส่ือสารจากอุปสรรคทางภาษา 
 
คําสําคัญ  แรงงานตางดาว  ประกันสังคม 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study: 1) social security problems of foreign laborers, 
and 2) methods for solving these problems. It is a case study, qualitative in nature, of foreign 
laborers at B. J. Brothers and Son Company Limited, which employs laborers from Myanmar and 
Cambodia. The study sample included 50 purposively selected foreign laborers, as well as 1 
individual from the company’s human resources department, 1 hospital worker and 1 social security 
office worker, for a total of 53 people. The data were collected by interview. Then they were 
classified and analyzed according to the objectives. The work was checked by considering, 
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interpretation, explanation and synthesis. The results of research were presented using descriptive 
analysis. 
 The research revealed that foreign laborers were likely to use their social rights. Even in the 
case of those that use social security benefits, the expense incurred are minimal since foreign 
laborers are aged 20-40 and in relative good health. They had also passed a health screening before 
they came to Thailand. Most cases of sickness were not serious and self-medicated. They were afraid 
to lose their income and experienced communication problems, which was stated directly by those 
who had some concern with foreign laborers, especially Cambodians. These were important 
obstacles for foreign laborers’ access to medical services and acknowledgement of their rights. To 
resolve these issues, in the future state authorities should review the fairness of deducting social 
security money for foreign laborers. The authorities concerned should also speed up the solution of 
language problems with foreign laborers. 
 
Keywords:  foreign laborers, social security 
 
บทนํา 
 ในการเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายน้ัน แรงงานตางดาวถือเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
2537 และเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือนัยหน่ึงแรงงานตางดาวโดยทั่วไปไดเขาสู
ระบบประกันสังคมของไทยดวย  ในแงน้ี จึงอาจกลาวในเชิงภาพกวางไดวา แรงงานตางดาวไดรับสิทธิที่เทาเทียมกับ
แรงงานคนไทย แตอยางไรก็ดี ก็อาจขอนาพิจารณาวาในทางปฏิบัติ แรงงานตางดาวมีโอกาสในการใชสิทธิประกันสังคม
ตางๆ จริงหรือไม  เพราะธรรมชาติการที่แรงงานตางดาวมีลักษณะเฉพาะ เชน มิไดปกหลักอยูในไทยอยางถาวร สิทธิที่
จะไดรับในการประกันสังคม เชน กรณีชราภาพ ยอมไมไดใชจริง เปนตน 
 การที่แรงงานตางดาวมีสิทธิแหงความเปนมนุษยเชนเดียวกับแรงงานไทย และการที่แรงงานตางดาวไดสราง
คุณประโยชนแกเศรษฐกิจ การศึกษาเก่ียวกับปญหาประกันสังคมของแรงงานตาวดาวจึงมีความสําคัญ (กฤตยา อาชวนิจ
กุล และกุลภา วจนสาร, 2552)  
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาประกันสังคมของแรงงานตางดาว  
 2. เพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาประกันสังคมของแรงงานตางดาว  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาน้ีศึกษาผานกรณีเฉพาะแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาที่ทํางานในโรงงานของกลุม
บริษัท บี. เจ.บราเดอรส แอนด ซัน จํากัด (ตั้งอยูเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 
แรงงานตางดาวที่มาทํางานในกรณีศึกษาน้ีไมนาจะจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับแรงงานตางดาวโดยทั่วไปใน
โรงงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
 สําหรับระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลอยูในชวงครึ่งปหลังของป 2559 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณที่เ ลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากแรงงานตางดาวที่ทํางานในโรงงานของกลุมบริษัท บี . เจ. บราเดอรส แอนด ซัน จํากัด สัญชาติ 
เมียนมาและกัมพูชา จํานวน 50 คน (แยกเปนสัญชาติละ 25 คน) ซ่ึงสามารถส่ือสารภาษาไทย หรือใชลามชวยดวย
เพิ่มเติมหากมีขอไมชัดเจนในการส่ือความระหวางผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ  
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 นอกจากน้ียังไดสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของอีกฝายละ 1 คนคือ 
 1. ฝายตัวแทนผูประกอบการ ไดแก พนักงานแผนกบุคคลของกลุมบริษัท บ.ี เจ. บราเดอรส แอนด ซัน จํากัด 
 2. ฝายตัวแทนสถานพยาบาลเอกชน ไดแก เจาหนาที่โรงพยาบาลบางประกอก 8 (ตั้งอยูแขวงบางบอน เขต
บางบอน)  
 3. ฝายภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7  
 รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งส้ิน 53 คน 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 พบขอสรุปปญหาสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. ปญหาแรงงานตางดาวมักไมทราบสิทธิประกันอยางชัดเจน อันเปนเพราะขอจํากัดทางภาษากอปรกับปญหา
ในการส่ือประชาสัมพันธของภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของเองยังไมเอ้ือตอแรงงานตางดาวพอ   
 2. ปญหาดานการใชหรือเขาถึงสิทธิประกันสังคม (นอกเหนือจากประเด็นอุปสรรคดานการไมเขาใจภาษาไทย) 
อันเปนผลจากลักษณะเฉพาะของแรงงานตางดาวซ่ึงตางจากแรงงานไทย และการวางระบบประกันสังคมแบบ “เทา
เทียม” กับคนไทย แตในทางปฏิบัติอาจมีผลใหไมเกิดผลขึ้นจริง ซ่ึงอาจเปนเพราะภาครัฐอาจไมไดพิจารณาถึง
ลักษณะเฉพาะของแรงงานตางดาวมากพอก็เปนได ทําใหเกิดสภาวะที่อาจเรียกวา “เทาเทียมแตไมเปนธรรม” (Unfair 
equality)  
 ในบรรดาสิทธิในบรรดาสิทธิประกันสังคมทั้ง 7 กรณี ไดแก กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร 
กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานน้ัน แรงงานตางดาวโดยสวนใหญไม
ทราบถึงสิทธิประกันสังคมครบทั้ง 7 กรณี อยางมากจะทราบเพียงสิทธิการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย การคลอดบุตร 
และการสงเคราะหบุตร  แรงงานตางดาวที่ทราบเรื่องสิทธิประกันสังคมตางๆ เห็นวา สิทธิกรณีชราภาพ กรณีวางงาน 
เปนส่ิงที่ตามความจริง แรงงานตางดาวจะไมมีโอกาสใชสิทธิดังกลาวอยูแลว จึงมีความเห็นวา หากมองจากความเปน
ธรรม แรงงานตางดาวไมควรถูกหักเงินสมทบประกันสังคมในอัตราเดียวกับคนไทย  
 สําหรับฝายเอกชน โรงพยาบาล และภาครัฐสะทอนปญหาตรงกันคือ ปญหาดานภาษาและการประชาสัมพันธ 
เปนปญหาสําคัญในการใหบริการดานประกันสังคมแกแรงงานตางดาว 
 แนวทางแกไขปญหา สรุปไดหลักๆ ได 2 ประการคือ 
 1. การปรับปรุงการประชาสัมพันธดานการประกันสังคมของภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของ 
 2. การพิจารณาศึกษาทบทวนการจายเงินสมทบประกันสังคมของแรงงานตางดาวเพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียน
ใหเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้นตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูความม่ันคงในชีวิตในปจจุบันและการคาดหมายเก่ียวกับความม่ันคง
ในชีวิตหลังเกษียณของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการแหงหน่ึงการศึกษาน้ีใชทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพวิธีเชิง
ปริมาณไดใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 55 คน (คิดเปนรอยละ 25 ของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการทั้งหมด 
220 คน) และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ในสวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เฉพาะ
พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ผานงานมาแลวไมต่ํากวา 20 ป จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการสนทนากลุมเก่ียวกับ
ประเด็นสภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยภายในบริษัทที่มีผลตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงาน ทั้งน้ีประกอบกับ 
การตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชแนวคิด“ความรูสึกม่ันคงในชีวิต” 
 ผลการวิจัยพบวา จากคาคะแนน 10 ระดับ จาก 1 ถึง 10 โดยระบุเกณฑคะแนนจากระดับ 1-6 อยูในชวงรูสึก
ม่ันคงในชีวิตนอย และระดับคะแนนจาก 7-10 อยูในชวงรูสึกม่ันคงในชีวิตมากน้ัน พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการรับรู
ความม่ันคงในชีวิตในปจจุบันในระดับคอนไปทางมาก ผลคะแนนเฉล่ีย 6.41 และพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ
คาดหมายเก่ียวกับความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณ ในระดับมาก ผลคะแนนเฉล่ีย 7.83 การที่ผลคะแนนเฉล่ียความ
คาดหมายเก่ียวกับความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณสูงกวาผลคะแนนเฉล่ียการรับรูความม่ันคงในชีวิตในปจจุบัน เปนเพราะ
พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการเห็นวา เม่ือเกษียณจะสามารถหมดภาระหน้ีสิน และมีเงินเก็บออมเพียงพอ การที่
พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการซ่ึงมีรายได (เงินเดือนและสวนที่ไดจากคาบริการ) นับตั้งแตแรกเขาจนถึงเกษียณไม
แตกตางกันนัก เฉล่ียระหวาง 20,000-23,000 บาทตอเดือน (ณ คาเงินปจจุบัน) มีความคาดหมายเก่ียวกับความม่ันคง
ในชีวิตหลังเกษียณผลคะแนนเฉล่ียในระดับมาก เปนเพราะการคิดเปรียบเทียบสถานะตนกับพนักงานระดับปฏิบัติการใน
กิจการอ่ืนซ่ึงไดรับรายไดและสวัสดิการนอยกวางานโรงแรม สําหรับประเด็นสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท
นอกเหนือจากการแขงขันระหวางผูประกอบการโรงแรมแลว สภาพแวดลอมที่เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดซ่ึงมีผล
ตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงาน จากการสนทนากลุม พบวา ในรอบ 20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2540-2560) มีเหตุการณ
สําคัญที่มีผลตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงาน 6 เหตุการณ (เฉล่ีย 3.3 ปมีเหตุการณสําคัญ 1 ครั้ง) ไดแก วิกฤตฟอง
สบู พ.ศ. 2540 วิกฤตโรคซารส พ.ศ. 2546 วิกฤตสินเชื่อซับไพรม พ.ศ. 2550-2551 วิกฤตทางการเมืองการชุมนุมของ
คนเส้ือแดง พ.ศ. 2553 วิกฤตมหาอุทกภัย พ.ศ. 2555 วิกฤตทางการเมืองการ “ปดกรุงเทพฯ” ของกลุมคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กปปส.) 
พ.ศ. 2557 สําหรับปจจัยภายในบริษัทที่กระทบตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงาน ที่สําคัญคือการพัฒนาประสิทธิภาพ
ดวยการลดตนทุนดวยการลดจํานวนพนักงานลง 
 
คําสําคัญ  ความม่ันคงในชีวิต  พนักงานโรงแรม 
 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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Abstract 
 The objective of this study was to study the perceptions of hotel employees about life 
security at present and expected life security after retirement. This study made use of both 
qualitative and quantitative research methods. For the quantitative method, data were collected by 
questionnaire from random samples of 55 people (25% of a total population of 220 people). For the 
qualitative method, data were collected by focus group technique from purposive sampling of 10 
people who had worked no less than 20 years each. The focus group discussion was used 
concerning outside environment factors and inside hotel factors affecting life security. Additional 
information was derived from studying documents. Data were analyzed based on the concept of the 
feeling of security. 
 In the study, where on a scale of 10, 1-6 refers to a feeling of low life security and 7-10 high 
life security, the hotel employees currently felt quite high life security, averaging 6.41.  Expected life 
security feeling after retirement was also at a high level, averaging 7.83. The average scores of life 
security after retirement was higher than life security feeling at present because they thought that 
after retirement they would get rid of debt and have some savings. Despite the fact that the income 
of hotel employees between first appointment and retirement was not much different, between 
20,000-23,000 baht/month (at present rates), they scored on expected life security after retirement 
at a high level because they compared their status to different employees in other occupations that 
had smaller incomes than in the hotel field. As for outside factors, in addition to the competition 
between hotel owners, other uncontrollable factors that the focus group discussion found affected 
life security of hotel personnel during the past 20 years (B.E.2540-2560) included events (average 3.3 
years per event) such as the economic bubble crisis in B.E. 2553, Sars crisis in B.E.2555, Subprime 
Credit Crisis in B.E. 2550-2551, red shirt protest crisis in B.E. 2553, great flood crisis in B.E. 2555, and 
Bangkok “shut down”, political protests of People’s Democracy Reform Committee (PDRC) in B.E. 
2557. Regarding inside hotel factors that affected life security of hotel personnel, the most important 
one was when hotels sought to lower expenses through staff reductions. 
 
Keywords:  life security, hotel employees 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมโรงแรมเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยในปจจุบันซ่ึงถือวามีบทบาทสําคัญในการ
สรางรายไดใหกับประเทศไดอยางมากคือสูงถึง 2.51 ลานลานบาทในป 2559 (ธนาคารออมสิน, 2560, หนา 1) ใน
ขณะเดียวกันไดสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากการที่มีการจางงานจํานวนมาก 
 เม่ือเกิดการจางงานมนุษยทุกคนยอมมุงหวังถึงความม่ันคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่ิงที่ทําใหพึงพอใจใน
ความม่ันคงในชีวิตก็คือผลตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนๆ ที่คุมคาและเปนธรรมเพื่อนําไปเปนปจจัยสรางความม่ันคงในชีวิต
และการสรางการยอมรับในสังคมรวมไปถึงการมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีตามมาดวย 
 ความม่ันคงในชีวิตมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานปจจุบัน เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่
สําคัญเปนตนทุนของสังคมที่มีคุณคาปจจุบันคนสวนใหญตองทํางานเพื่อใหชีวิตไดดํารงอยูไดและสามารถตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของตนได เม่ือเปนเชนน้ีคนทํางานจะมีสติสัมปชัญญะจดจออยูกับงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวน่ันหมายถึงพนักงานควรจะไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมไดรับการรักษาพยาบาลเม่ือมีการเจ็บปวยไดรับการฝก
อมรมใหมีความรูความสามารถเพิ่มเติมไดรับสวัสดิการที่เหมาะสมจึงเห็นวาความม่ันคงในชั้นตนน้ันเปนการมีรายไดและ
สวัสดิการจากการทํางานอาชีพ หากพิจารณาในระดับผิว จะพิจารณาวา ความม่ันคงในชีวิต เปนส่ิงที่วัดไดจากแง
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เศรษฐกิจโดยลําพัง แตถาหากพิจารณาในดานมโนทัศนดังกลาวอยางรอบคอบสามารถพบไดวา ความม่ันคงในชีวิตมีมิติ
เชิงจิตวิทยาดวย คือ ความรูสึกม่ันคง (วสันต  ลิมปเฉลิม, 2560, หนา 1) โดยความม่ันคงในชีวิตเก่ียวของกับส่ิงที่มีและ
ส่ิงที่อยาก หากมีความอยากหรือมีความตองการมากแตส่ิงที่เรามีมันนอยก็จะทําใหสงผลตอความรูสึกม่ันคงในชีวิตมีนอย
จึงนาสนใจจะพิจารณาวา พนักงานที่อยูในอุตสาหกรรมโรงแรมน้ีมีความม่ันคงในชีวิตเพียงพอหรือไม โดยเฉพาะ
พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ (พนักงานโรงแรมที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดวยตัวเองโดยตรงไมมีผูใตบังคับบัญชา หรือ
ลูกนองใหส่ังงานแตอยางใด) 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับ
ความม่ันคงในชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อทราบถึงผลที่ทําใหเกิดความม่ันคงในชีวิตของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการรับรูความม่ันคงในชีวิตในปจจุบันและการคาดหมายเก่ียวกับความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณของ
พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการแหงหน่ึง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรเปนพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมแหงน้ีมีจํานวนทั้งหมด 220 คน การศึกษาน้ีใชวิธีการเลือก
ตัวอยางดวยการนํารายชื่อพนักงานทั้งหมดมาจับฉลาก จํานวน 55 คน วิธีศึกษาในสวนน้ีใชการสัมภาษณ นอกจากน้ี
ผูวิจัยยังไดใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive) จากคนจํานวนขางตน แตเลือกเฉพาะพนักงานโรงแรมระดับ
ปฏิบัติการที่ผานงานมาไมต่ํากวา 20 ป ทั้งส้ินจํานวน 10 คน และใชวิธีการสนทนากลุม (Focus group) เก่ียวกับ
ประเด็นสภาพแวดลอมภายนอกบริษัทที่มีผลตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงานอีกดวย ทั้งน้ีประกอบดวย 
 1. รายไดและสวัสดิการจากการทํางานอาชีพ 

2. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในขององคกรธุรกิจที่ทํางานอยู ซ่ึงในที่น้ีคือโรงแรมที่พนักงานระดับปฏิบัติการใน
การศึกษาน้ีทํางานอยู 

3. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจคูแขง การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และปจจัยอ่ืนๆ   
 การศึกษาน้ีกระทําในชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2560 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสนทนากลุม (Focus group) กับพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ผานงานมากวา 20 ป ในโรงแรม
แหงน้ี จํานวน 10 คน ประกอบกับการนําขอมูลจากการศึกษาเอกสารมาประกอบเพิ่มเติมในรายละเอียด 
 จากการสนทนา ใน 20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2540-2560) ประมวลเหตุการณใหญๆ ที่มีฐานะเปนสภาพแวดลอม
ภายนอกบริษัทที่มีผลตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงานได 6 เหตุการณ กลาวโดยเฉล่ีย 3.3 ป มีเหตุการณใหญ  
1 ครั้ง ไดแก  
 1. วิกฤติฟองสบู 
  วิกฤติการณการเงินป พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกวาวิกฤติตมยํากุง สงผลกระทบตอหลายๆ ประเทศในทวีป
เอเชีย เหตุการณเริ่มเกิดตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 เหตุเริ่มเกิดที่เศรษฐกิจฟองสบูของประเทศไทยแตก การถูก
โจมตีคาเงินบาท ในชวงที่พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรีมีการปลอยคาเงินบาทลดลงการส่ังปดสถาบัน
การเงินจากรัฐบาลเปนจํานวนมาก เหตุการณครั้งน้ันทําใหประเทศไทยตองกูเงินจากเงินกองทุนตางประเทศเพื่อนํามา
ชวยรักษาเสถียรภาพภายในประเทศ การปดกิจการจํานวนมาก พนักงานตองตกงาน วิกฤตเศรษฐกิจกระทบไปเปน
ทอดๆ สําหรับเหลาพนักงานโรงแรมระดบัปฏิบัติการไดรับผลกระทบเชนกัน โดยไดคาบริการที่ลดลงเพราะจํานวนลูกคา
ที่เขาพักก็นอยลง โดยทางโรงแรมที่ศึกษาประกาศใหพนักงานทานใดที่มีความประสงคจะหยุดโดยไมรับเงินเดือนและเงิน
คาบริการสามารถแจงความจํานงไดที่หัวหนาแผนกแตจะไมมีผลกระทบตอตําแหนงของพนักงาน 
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  ตอมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ในชวง พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดมีนโยบายใหมีปการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยถึงสองปซอนเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศ (วิกฤตการณการเงินเอเชีย, 2540) 
 2. วิกฤติโรคซารส 
  โรคซารส หรือ SARS (Severe acute respiratory distress syndrome) หรือที่บางคนอาจเรียกโรคน้ี
วา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โรคปอดอักเสบผิดแบบฉบับ ปอดอักเสบนอกแบบ ไขหวัดมรณะ ไขไวรัส
มรณะ หรือปอดบวมมรณะ เปนโรคติดตอรายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม (Corona virus) โดยผูที่ติดเชื้อจะมี
อาการทางระบบหายใจ ซ่ึงอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตไดสูง องคการอนามัยโลกพบการกอโรคครั้งแรกของเชื้อไวรัสที่
มณฑลกวางตุงประเทศจีน เม่ือพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ตอมาโรคไดกระจายไปใน 26 ประเทศ ทั่วโลกและองคการ
อนามัยโลกไดควบคุมการระบาดไดเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 วิกฤติของโรคซารสทําใหการเดินทางของนักธุรกิจ
และนักทองเที่ยวหยุดชะงักลงเพราะความกลัวที่จะมีโอกาสติดเชื้อโรคซารสทางกรมการตรวจคนเขาเมืองตางก็เขมงวด
การผานเขาออกของชาวตางชาติ หรือนักเดินทางที่มาจากประเทศที่คาดวาเปนประเทศที่มีเชื้อพาหะทําใหเกิดโรคซารส 
การคุมเขมทําใหประสบปญหาทางระบบเศรษฐกิจอีกครั้งตอธุรกิจการทองเที่ยว นักทองเที่ยวเขามานอยลง ทางโรงแรม
ไดขอความรวมมือใหพนักงานทุกคนชวยกันประหยัดเพื่อลดรายจาย เชน การปดไฟฟาเม่ือเลิกใชงานแลว การตักอาหาร
ก็แคพอกินหมดไมใหเหลือทิ้ง การเดินลงบันไดแทนการใชลิฟต การลดกิจกรรมตางๆ เชน งานวันเกิด งานเล้ียงประจําป 
เปนตน (สรุปรายงานการเฝาระวังโรค 2546 โรคซารส, ม.ป.ท.) 
 3. วิกฤตสินเช่ือซับไพรม 
  วิกฤตสินเชื่อดอยคุณภาพในสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกวา วิกฤตการณซับไพรม (Subprime crisis) หรือ
แฮมเบอรเกอร (Hamburger crisis) ในป พ.ศ. 2550-2551มีผลฉุดเศรษฐกิจทั่วโลก และมีผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวมาไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติชะลอตัวลงอยางมาก และอัตราใชหองพัก (Occupancy rate) ของธุรกิจ
โรงแรมลดลงสูระดับต่ําสุดที่ 49.2% (พุทธชาด  ลุนคํา, 2559, หนา 4) ทางโรมแรมที่ศึกษาก็ไดรับผลกระทบเชนกัน 
 4. วิกฤติทางการเมือง: การประทวงของคนเส้ือแดง 
  เหตุการณทางการเมืองที่สงผลกระทบตอความม่ันคงตอชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการอีก
เหตุการณหน่ึงคือ การรัฐประหารลมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงทําใหประเทศไทยเปนที่จับตา
มองของชาวตางชาติ เกิดการหว่ันเกรงความไมปลอดภัยในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของชาวตางชาติ 
สงผลโดยตรงตออาชีพของพนักงานลูกจางเปนอยางมากโดยเฉพาะรายไดที่จะนํามาใชในการจับจายใชสอยในการจุนเจือ
ครอบครัว ความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงานเริ่มส่ันคอนอีกครั้งโดยเริ่มมีการเลิกจางพนักงานชั่วคราวที่จางกอน
หนาน้ี มีการปลดประจําการพนักงาน แตก็ฝาฟนผานวิกฤติการณน้ันมาไดโดยการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม นําโดย  
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โดยใชเวลาปรับตัวเกือบหน่ึงปธุรกิจโรงแรมจึงพอเขาที่เขาทาง ตอมาในป พ.ศ. 2553 เกิด 
การประทวงทางการเมืองอีกครั้งซ่ึงวิกฤติการณทางการเมืองครั้งน้ีไดสงผลกระทบอยางมากตออาชีพของพนักงาน
โรงแรมที่ศึกษาเพราะการประทวงที่แยกราชประสงคโดยกลุมแนวรวมประชาธิปไตยหรือ นปช. ซ่ึงสถานที่ประทวงใกล
กับโรงแรมที่ศึกษามากและมีเหตุการณตอเน่ืองนานเกือบสามเดือน จนมีการสลายม็อบหรือการสลายกลุมผูที่เขารวม
ชุมนุมทําใหเกิดเหตุการณชุลมุนมีการทําลายส่ิงของรอบๆ ทางสาธารณะของกลุมฝูงชนที่เขารวมประทวงที่เกิดความเห็น
ตางไมพอใจของกลุมทหารที่เขามาทําการสลายการชุมนุม จากเหตุการณดังกลาว โรงแรมที่ศึกษาไดปดกิจการไปเปน
เวลาหน่ึงเดือน พนักงานตองหยุดงาน ขาดรายไดไป ทําใหความม่ันคงในชีวิตเริ่มมีสภาวะที่ไมปกติขึ้นมาอีกครั้ง การที่
พนักงานขาดรายได ขาดเงินที่จะนํามาใชจายในแตละเดือน เม่ือไมมีเงินมาจายก็ตองดิ้นรนหาเงินทําใหเกิดหน้ีสิน (การ
สลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค, 2553)  
 5. วิกฤติทางภัยพิบัติ: มหาอุทกภัย 
  การเกิดอุทกภัยภายในประเทศในปพ.ศ. 2554 หรือนิยมเรียกกันวา มหาอุทกภัย เปนอุทกภัยในป พ.ศ. 
2555 ที่สงผลใหเกิดนํ้าทวมครั้งยิ่งใหญในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดกรุงเทพมหานครดวย กอใหเกิดการเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจไทยเปนจํานวนมาก เน่ืองจากนํ้าไดทวมทะลักเขาสูเขตพื้นที่ศูนยกลางเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ทั้งนิคม
อุตสาหกรรมรวม 7 แหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานีตลอดจนพื้นที่หลายเขตของกรุงเทพมหานคร โดย
ความเสียหายไดขยายวงเพิ่มขึ้นตามการแผของมวลนํ้าไปตามพื้นที่ที่เปนทางผานออกสูทะเล นอกจากผลกระทบตอการ
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ผลิตในภาคอุตสาหกรรมแลวยังสรางความสูญเสียตอพื้นที่เพาะปลูกและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของไทยดวย เชน 
โบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆ ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญทําใหรัฐบาลตองเสียงบประมาณเปนจํานวน
มากเพือ่ที่จะนําไปใชในการปรับปรุงบูรณะและชดเชยคาเสียหายใหกับบริษัทหางรานที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
ชวงน้ีที่โรงแรมที่ศึกษาไดชวยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ประสบความเดือดรอนจากอุทกภัยสามารถมาลงทะเบียน
เขาพักที่โรงแรมไดโดยไมเสียคาใชจาย อุทกภัยครั้งน้ีกินเวลานานหลายเดือนทําใหทางโรงแรมไมมีลูกคาที่จะเดินทางเขา
มาพักเลยเพราะนํ้าทวมการเดินทางหรือการไปทองเที่ยวก็ลําบาก พนักงานโรงแรมที่ศึกษาประสบความเดือดรอนจาก
การเหตุการณเกิดอุทกภัยในครั้งน้ีในเรื่องของคาใชจายภายในครอบครัวอีกครั้ง (อุทกภัยในประเทศไทย, 2554) 
 6. วิกฤติทางการเมือง: การประทวงของกลุม กปปส. 
  ในตนปพ.ศ. 2557 เกิดเหตุการณการประทวง “ปดกรุงเทพฯ” หรือที่เรียกวา “Shutdown กรุงเทพฯ” 
อันเปนยุทธศาสตรของกลุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กปปส.) ระหวางวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อรณรงค
กดดันใหรัฐบาลรักษาการ นางสาวยิ่งลักษณชินวัตร ลาออกจากตําแหนง ทั้งยังเสนอใหดําเนินการปฏิรูปการเมืองในทุก
ระดับกอนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
(วิกฤตการณการเมืองไทย, 2560) 
  สถานการณน้ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ศึกษาอีกครั้งแตก็ยัง
มีกลุมลูกคาที่เขามาพักบาง ทั้งน้ีทางโรงแรมตองเสียรายไดบางสวนไป เชน คาใชจายในการเดินทางมาจากสนามบิน
กอนถึงโรงแรมเน่ืองจากรถว่ิงไมได ลูกคาตองมารถไฟฟาและรถไฟฟาใตดินจึงตองมีการไปรับลูกคาที่สถานีรถไฟฟาและ
จัดใหมีเจาหนาที่ไปตามจุดสถานีตางๆ เพื่อตอนรับกลุมลูกคาที่มาพักกับทางโรงแรม 
  กลาวโดยสรุป สภาพแวดลอมภายนอกบริษัทเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลกระทบตอ
ความม่ันคงในชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ศึกษา 
  นอกจากน้ี ยังมีสภาพแวดลอมบริษัทที่ตองระมัดระวังวาอาจมีผลกระทบตอบริษัทและตอความม่ันคงใน
ชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการไดเชนกัน ไดแก 
  1. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดบริการทําธุรกรรมดานการทองเที่ยวผานอินเตอรเน็ต 
(Online Travel Agent/OTA) ซ่ึงในชั้นน้ีกระทบตอธุรกิจโรงแรมและบริษัทนําเที่ยวรายกลางและเล็ก (K SME 
Analysis, 2559, หนา 1) ธนาคารกสิกรไทยในทัศนะของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ศึกษา เห็นวา ไมนามีผลตอ
โรงแรมระดับ 3 ดาวที่ศึกษา 
  2. การแขงขันระหวางผูประกอบการในยานที่โรงแรมตั้งอยูรุนแรงขึ้น โรงแรมที่ศึกษาเองจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงสถานที่ บริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน 
  สําหรับปจจัยภายในบริษัทที่กระทบตอความม่ันคงในชีวิตของพนักงาน ที่ สําคัญไดแกการพัฒนา
ประสิทธิภาพดวยการลดตนทุนดานแรงงานดวยการลดจํานวนพนักงานกระทบความรูสึกม่ันคง 
 
 การรับรูความม่ันคงในชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 จากน้ันเปนการประมวล วิเคราะหขอมูลพนักงานที่ศึกษาทั้งหมด 55 รายในแงรายรับ รายจาย หน้ี  
การออม และการคาดหวังรายไดในชีวิตชวงเกษียณ ในทายที่สุดจะกลาวถึงการประเมินความม่ันคงในชีวิตในปจจุบัน
ของพนักงานและประเมินความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณ (โดยประเมิน ณ เวลาปจจุบัน)  
 รายไดและสวัสดิการของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 รายไดของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการจะไมแตกตางกันนัก นับแตแรกเขาทํางานจนเกษียณอายุกลาวคือ 
ระหวาง 20,000-23,000 บาท ตอเดือน รายไดดังกลาวมาจากสองสวนคือ เงินเดือนและสวนที่ไดจากคาบริการ 
(Service charge) อยางไรก็ดี ในหลายรายที่อยูบางแผนกจะมีรายไดจากการทิปจากแขกผูมาพักหรือใชบริการอีก
ตางหาก 
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 ในสวนของสวัสดิการ พนักงานโรงแรมจะมีสวัสดิการอาหารฟรี 3 ม้ือ ในวันทํางาน ซ่ึงปกติในหน่ึงเดือนจะ
เขาเวรทํางานราว 18 วัน สวัสดิการดานอาหารเปนส่ิงที่โรงแรมทั่วไปจะใหแกพนักงาน มีสวนชวยการลดคาใชจายให
พนักงานไดอยางมาก 
 นอกจากน้ี พนักงานยังไดรับสวัสดิการดานเครื่องแบบในการทํางาน ตลอดจนการมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
สหกรณออมทรัพย การประกันหมู อีกดวย 
 ดังตัวอยางคําสัมภาษณ  
 “มาทํางานโรงแรม เพราะมีสวัสดิการครบ เชน มีประกันสังคม ประกันหมู มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มี สหกรณ
ออมทรัพย มีขาวใหกินฟรี 3 ม้ือ มีเส้ือยูนิฟอรมใหใสฟรี และไดรับเงินเดือนเปนที่พอใจอยางมาก” 
 ภูมิหลังของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 จากขอมูลพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ศึกษา จํานวน 55 คน ขอนําเสนอประเด็นภูมิหลัง 5 ประการ 
คือ 
 1. เพศ 
  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง กลาวคือ 
  เพศชาย  35 คน  
  เพศหญิง 20 คน 
 2. อาย ุ
  สวนใหญอายุในวัยกลางคน โดยอายุ 41 ปขึ้นไปมี 35 คน กลาวคือ 
   อายุ 20-30 ป  จํานวน 12  คน 
   อายุ 31 ปขึ้นไป-40 ป  จํานวน   8 คน 
   อายุ 41 ปขึ้นไป-50 ป  จํานวน 27 คน 
   อายุ 51 ปขึ้นไป-60 ป  จํานวน   8 คน 
 3. ภูมิลําเนาและอาชีพของพอแม/ครอบครัวเดิม 
  เกือบทั้งหมด (55 ราย) สวนมากมาจากตางจังหวัด ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร) 52 ราย 
อาชีพรับจางทั่วไป 3 ราย 
 4. ดานการศึกษา 
  ระดับการศึกษาที่สําเร็จ สวนใหญอยูในระดับมัธยมปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กลาวคือ 
   มัธยมตน   จํานวน     7 คน 
   มัธยมปลาย   จํานวน   13 คน 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จํานวน    28 คน 
   ปริญญาตรี   จํานวน      7 คน 
 5. ภูมิหลังดานฐานะทางเศรษฐกิจ 
  จากการรายงานของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการทั้งหมด เห็นวา ตนมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจจัดอยูใน
ฐานะปานกลาง โดยพอแมสามารถสงตนใหจบการศึกษา ทําใหมีวุฒิที่จะสามารถเขามาทํางานในเมืองได 
 
 เร่ืองของดํารง 
 ดํารงก็มีพื้นเพชีวิตคลายคลึงกับพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการทั่วไปซ่ึงมีพื้นเพมาจากภาคเกษตรกรรม 
ครอบครัวเขามีอาชีพเกษตรกรทํานาและทําไรมันสําปะหลังผลผลิตที่ไดมาก็จะแบงไวกินและขายเพื่อนําเงินมาใชซ้ือของ
จําเปนของใชในครัวเรือนและชําระหน้ีสินตางๆ เขาถือวา ครอบครัวมีฐานะปานกลาง  
 เขามีพี่นองหลายคนเหมือนกับเพื่อนพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่มาจากครอบครัวเกษตรกร โดยเฉพาะ
ถาเปนคนที่อยูในวัยส่ีสิบเชนเขา พอแมดํารงสงเขาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6เม่ือป พ.ศ. 2534 ตอนอายุ 19 เขาก็
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จากบานที่อยูชายแดนภาคตะวันออกของประเทศเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ รวมกับเพื่อนบานวัยเดียวกัน ดวย
ความคิด ความหวังถึงอนาคตที่กาวหนา สามารถมีเงินมีทองสงเสียเล้ียงดูบิดา มารดา และตนเอง 
 ความคิดกตัญูตอบแทนพระคุณของพอแมเปนเรื่องที่ปรากฏทั่วไปของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการไมวา
เขาหรือเธอคนน้ันจะมาภูมิภาคใดของประเทศ ถือไดวาเปนวัฒนธรรมสํานึกของคนไทย ที่ไดรับการอบรมส่ังสอนมา 
และเชนเดียวกับพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการทั้งหลายที่มักจะเคยผานงานอ่ืนๆ กอนมาไดทํางานโรงแรม ทุกคนตาง
เห็นวา งานโรงแรมเปนงานที่ใหผลตอบแทนดีที่สุดเปรียบเทียบกับที่ผานมาในชีวิต 
 ดํารงเริ่มงานครั้งแรกดวยวุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 คือพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําการของหมูบานงาน
รักษาความปลอดภัยประจําการของหมูบานในยานบางกะปหนาที่ประจําคือ ดูแลความปลอดภัยของลูกบาน ตรวจความ
เรียบรอย ตรวจรถเขาออก ตลอดจนการจดบันทึกตารางเวรตางๆ  เขาไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน แตก็มี
รายไดไมพอกับรายจายที่ตองสงเสียเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ตอมาจึงลาออกไปสมัครทํางานในโรงงานเก่ียวกับ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยเปนพนักงานตรวจสอบคุณภาพสี การพนสี คุณภาพความคงทนของสีซ่ึงแมจะมีรายไดที่สูง
กวาเดิมก็ตาม แตงานที่ทําอันใหมก็มีความเส่ียงตรงตองรับพิษทางอากาศทําใหรางกายเขามีสุขภาพทรุดโทรมอยาง
รวดเร็ว  
 ในที่สุด ดํารงจึงตัดสินใจลาออกอีกครั้ง แตครั้งน้ีเขารูสึกโชคดีที่ไดงานทําที่โรงแรมแหงหน่ึงยานใจกลางเมือง
หลวง ในตําแหนงแรกเขาในป 2537 คือ ทํางานในตําแหนงพนักงานทําความสะอาด โดยเงินเดือนเวลาน้ันอยูที่ 3,960 
บาท และหลังผานการทดลองงาน 4 เดือนและผานการตรวจสุขภาพแลว ก็ไดคาบริการเฉล่ียราวเดือนละ 5,000 บาท 
ซ่ึงนับวาเปนรายไดที่ดี ใน 5 ปตอมา จากการที่มีประวัติการทํางานที่ดี เปนที่ยอมรับของทางโรงแรม เขาจึงไดปรับเล่ือน
ตําแหนงมาเปนพนักงานฝายอาหารและเครื่องดื่ม (มินิบาร) และไดปรับตําแหนงขึ้นมาเปนพนักงาน Bellman หรือ
พนักงานดูแลสัมภาระของลูกคาในโรงแรมในที่สุด  
 ชวงตั้งแตทํางานในฝายอาหารและเครื่องดื่ม เขาเริ่มเก็บออมไดสะสมเรื่อยมา กระทั่งในตอนหลัง สามารถเก็บ
รวบรวมเงินออมไปซ้ือที่แถวบานได 1 ไร ผอนบานทาวนเฮาสยานชานเมืองอีก 1 หลัง นอกจากน้ีการที่เขาหารายได
เสริมนอกเวลางาน อยางเชน การเก็บขวดพลาสติกขาย เปนตน ก็ทําใหมีเงินเพิ่มมากพอสําหรับการใชจายพิเศษอ่ืนๆ 
อาทิ คาตอเติมหรือซ้ืออุปกรณเครื่องใชในบานทาวนเฮาส  
 งานพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมทําใหคุณภาพชีวิตของดํารงดีขึ้น ในชวงหน่ึง ทางโรงแรมยังได
สนับสนุนใหพนักงานไดรับการศึกษาตอเน่ืองโดยความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในสาขาดานธุรกิจ และการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดใหมีการศึกษานอกโรงเรียนโดยรวมกลุมกัน โดยทางโรงแรมมีการอนุญาตเปดสถานที่ให
เปนสถานที่เรียนสําหรับพนักงานอาทิตยละ 1 วัน โดยไมคิดคาใชจาย เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับพนักงานโรงแรม 
ทําใหพนักงานในโรงแรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความม่ันคงในชีวิตมากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม เขาก็ยอมรับวา ตลอดระยะเวลา 23 ปที่ทํางาน ณ โรงแรมแหงน้ี ก็ผานพบกับวิกฤตสําคัญของ
ประเทศที่มีผลตอรายไดที่ลดลงในยามน้ัน อันมีผลกระทบความม่ันคงในชีวิตการทํางานของเขาอยูเปนระยะเชนกัน 
 รายรับ รายจาย หนี้ การออม และการคาดหวังรายไดในชีวิตชวงเกษียณ 
 จากขอมูลพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการที่ศึกษาทั้งหมด 55 ราย พบวา 40 ราย (คิดเปนรอยละ 72.72) มี
รายจายมากกวารายไดที่ไดรับจากโรงแรม ขอนําเสนอตัวอยางรายได รายจายของพนักงานคนหน่ึง ซ่ึงเปนขอมูลแบบ
กลางๆ ทั่วไป ดังน้ี 
 1. รายได  
  1.1 รายไดจากเงินเดือน เดือนละ 21,000 บาท 
  1.2 รายไดเสริม รับจางเย็บผา 
 2. รายจาย  
  2.1 คาเชาบานเดือนละ2,800 บาท   
  2.2 คาผอนบาน ไมมี   
  2.3 คาผอนรถ ไมมี 
  2.4 คาโทรศัพทเดือนละ400 บาท   
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  2.5 คานํ้ามันมอเตอรไซคเดือนละ500 บาท (ทํางาน 18 วัน หยุด 12 วันตอเดือน) 
  2.6 คาชําระคืนเงินสหกรณทั้งเงินตนและดอกเบี้ยจากการกูยืม ไมมี  
  2.7 คาเลาเรียนและคาเดินทางไปเรียนของบุตร 5,000 บาทตอเดือน และคาเล้ียงดูพอแม 3,000 บาทตอ
เดือน 
  2.8 คากาแฟเย็น วันละแกว แกวละ 40 บาท รวม 720 บาท ตอเดือน (ทํางาน 18 วัน หยุด 12 วันตอ
เดือน) 
  2.9 คาใชจายในบานอุปโภคบริโภค5,000 บาท 
  2.10 คาทําบุญและใหทาน ทําบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน ทุกวันพระ 4 วันตอเดือน 500 บาทตอเดือน 
  2.11 คาอาหารในวันหยุดงาน หยุด 8-12 วัน ตอเดือน (มีวันลาพักรอน 12 วัน และวันสําคัญอ่ืนๆ อีก 16 
วัน ตอป) คาอาหาร และคาขนมเฉพาะวันหยุด 12 วัน รวม 3 ม้ือ 300 บาท รวม 3,600 บาทตอเดือน 
  2.12 คาทองเที่ยว หยุดการทองเที่ยวทั้งหมด 
  2.13 คาเส้ือผาตางๆ งดการซ้ือเส้ือผา 
  2.14 คาสัตวเล้ียง ไมมี 
  รายจายเพื่อการเส่ียงโชค 
  1. ซ้ือหวยใตดินงวดละ 1,000 บาท รวม 2 งวด ตอเดือน 2,000 บาท 
  2. ซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดละ 2 ใบ รวม 2 งวด 4 ใบ รวม 400 บาท ตอเดือน 
  3. ชอบเลนพนันฟุตบอล   
  รายจายเพื่อการใชหน้ี 
  1. ใชหน้ีบัตรเครดิต 1 ใบ  
  2. หน้ีนอกระบบ ไมมี 
  รายจายเพื่อการออม 
  1. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 500 บาท 
  2. หุนสหกรณออมทรัพย 1,000 บาทตอเดือน 
  3. เลนแชร ไมมี 
  รวมรายจายของบุคคลดังกลาวขางตน (ยกเวนรายจายเพื่อการใชหน้ี) คิดเปน 25,280 บาท ซ่ึงมากกวา
รายไดจากงานโรงแรมซ่ึงเขาไดรับ 21,000 บาท อยูที่ 4,420 บาท 
  การที่รายจายมากกวารายรับสวนใหญเกิดจากภาระความจําเปน ทางออกที่พนักงานใช ไดแกการหารายได
เสริมจากงานอ่ืนในชวงวันหยุดหรือนอกเวลางานโรงแรม ทางหน่ึง และการเปนหน้ี อีกทางหน่ึง 
 3. การมีหน้ี 
  การเปนหน้ีของพนักงานโดยมากจะรายงานวามีสาเหตุมาจากการใชจายที่มีความจําเปน มิใชการใชจายที่
ฟุมเฟอย รายการหน้ีที่สําคัญคือ คาผอนบาน ผอนรถ และคาใชจายดานการศึกษาของบุตร สามรายการน้ีหากมีจังหวะที่
หมุนไมทัน จะเกิดภาวะเปนหน้ีบัตรเครดิต หรือเงินกูนอกระบบ นอกเหนือจากการเปนหน้ีเงินกูธนาคารและสหกรณ
ตามปกต ิ
  หน้ีอันเพราะเหตุแหงความจําเปน พนักงานจะมองในเชิงบวก ดังขอความที่วา“การมีหน้ีบานคือการเปนหน้ี
ที่มีความสุข” 
  ดวยเหตุน้ี ในแงดังกลาว การเปนหน้ีตามความหมายน้ีจึงมิไดหมายถึงการไมม่ันคงในชีวิต แตกลับหมายถึง
ความม่ันคงในชีวิต 
  “ถาไมเปนหน้ีซ้ือบานตอนน้ี อนาคตบานก็ยิ่งแพง ไมมีปญญาซ้ือ” 
  “เสียเงินคาเชาบาน สูรวมเงินไปผอนบานดีกวา ยังไดบานเปนหลักทรัพยของตัวเองในอนาคต” 
  แมวาในเฉพาะหนา พนักงานหลายรายจะหวงกังวลอยางมากตอภาระหน้ีสิน แตก็มีความหวังวา จะ
สามารถเอาชนะปญหาหน้ีสินของตนไดในตอไปภายหนา   
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 4. การออม 
  พนักงานโดยทั่วไป จะออมโดย 
  4.1 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 500 บาท 
  4.2 หุนสหกรณออมทรัพย1,000 บาทตอเดือน 
  4.3 กองทุนประกันสังคม 
 5. การคาดหวังรายไดในชีวิตชวงเกษียณ 
  ภายหลังเกษียณ พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการโดยทั่วไปจะมีไดรับเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
เงินที่ตนออมไว (โดยทั่วไป พนักงานจะไมมีความรูทางการเงินเก่ียวกับการซ้ือ-ขายหุน) หากทํางานมารวมส่ีสิบป จะมี
เงินออม ณ ชวงเกษียณ ประมาณลานกวาบาท นอกจากน้ีจะมีรายไดประจําเดือนจาก 2 แหลง (ไมรวมที่บางราย
กลาวถึงการใหลูกหลานเล้ียงด)ู ไดแก 
  5.1 เงินเบี้ยผูสูงอายุ เชนเดียวกับคนไทยทั่วไป เริ่มจากเดือนละ 600 บาท 
  5.2 เงินเบี้ยคนชรา จากเงินประกันสังคม ประมาณเดือนละ 3,000 บาท 
  ภายหลังเกษียณ พนักงานสวนใหญยังคงคิดวา จะหารายไดจากการทําเกษตร เชน การปลูกผัก ที่เปนเชนน้ี
เพราะการที่พนักงานมีฐานดั้งเดิมจากภาคเกษตรน่ันเอง นอกจากน้ีหลายรายยังคิดวายังสามารถประกอบอาชีพที่ใช 
ทักษะที่เคยเปนพนักงานมากอนไดตอไปอีกดวย เชน งานจัดเล้ียง โดยเฉพาะในชวงที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู 
  กลาวโดยรวม พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการรูสึกไมคอยกังวลตอชีวิตในชวงเกษียณเทาใดนัก 
 
อภิปรายผล 
 สําหรับการประเมินความม่ันคงในชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ โดยวัดแบบเชิงปริมาณ ดวยการ
ใชแบบสอบถามวัดระดับความรูสึกม่ันคงในชีวิต โดยมีคาคะแนนเต็ม 10 ระดับ (คะแนน) เรียงจาก 1-10 โดยระบุเกณฑ
จากระดับ 1-6 (1 คะแนน ถึง 6 คะแนน) อยูในชวงรูสึกม่ันคงในชีวิตนอย และจาก 7-10 (7 คะแนน ถึง 10 คะแนน) 
อยูในชวงรูสึกม่ันคงในชีวิตมาก แลวใหพนักงานพิจารณาตอบคําถาม 2 ขอวา แตละขอตนใหคะแนนความรูสึกม่ันคงใน
ชีวิตเทาใดคําถาม 2 ขอน้ันไดแก 
 คําถามที่ 1 ทานรูสึกวาชีวิตในปจจุบันของทานมีความม่ันคงเพียงใด (ใหคะแนนจาก 1 ถึง 10 ตามเกณฑ
ขางตน) 
 ระบุเหตุผลที่ทานใหคะแนนดังกลาว 
 คําถามที่ 2 ทานคาดหมายวาชีวิตของทานมีความม่ันคงเพียงใดในอนาคตภายหลังเกษียณ จากการทํางาน (ให
คะแนนจาก 1 ถึง 10 ตามเกณฑขางตน)ระบุเหตุผลที่ทานใหคะแนนดังกลาว 
 ผลการประเมินตนเองของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 55 คน ปรากฏผลคะแนนเฉล่ียที่ไดคือ 6.41 ซ่ึง
พิจารณาไดวา พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการรับรูความม่ันคงในชีวิตในปจจุบันในระดับคอนไปในทางมาก 
 สําหรับการประเมิน ณ ปจจุบันวา ภายหลังเกษียณจากการทํางานแลว แตละคนคิดวาตนเองจะมีความม่ันคง
ในชีวิตเพียงใด ผลคะแนนเฉล่ียที่ไดคือ 7.83 ซ่ึงพิจารณาไดวา พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติคาดหมายวาตนมีความ
ม่ันคงในชีวิตภายหลังเกษียณ ในระดับมาก 
 โดยสรุป จากคาคะแนนเฉล่ียขางตนชี้วา พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการเห็นวา ปจจุบันตนมีความม่ันคงใน
ชีวิตคอนไปทางมาก และคิดวาเม่ือเกษียณแลว ตนยิ่งมีความม่ันคงในชีวิตมากขึ้น คืออยูในระดับมาก ในบทสรุป ซ่ึงจะ
ไดกลาวตอไป จะเปนตีความขอมูลดังกลาว 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพ
ขององคการบริหารสวนตําบล และ 2) ใหขอเสนอแนะในการแกปญหาการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพ ขององคการ
บริหารสวนตําบล การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอยางแบบเจาะจงประชาชนที่เก่ียวของกับโครงการฝก
อาชีพในองคการบริหารสวนตําบลแหงหน่ึง จํานวน 20 คน การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลดวย 
การวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนเกือบทั้งหมดคิดวา การทุจริตยังคงมีอยูในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการ
บริหารสวนตําบล  ปญหาพบในการเบิกจายตางๆ ไมตรงกับความจริง ในเรื่องของการจัดอาหาร และจัดอาหารวาง
สําหรับผูเขารวมอบรม คาใชจายในการจัดสถานที่อบรม ตลอดจนคาใชจายวิทยากรปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริตมี
มากมายหลายดาน อาทิ โอกาสในการทุจริต ส่ิงจูงใจในการทุจริต การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส 2) 
สําหรับแนวทางการแกปญหาการทุจริต ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิในการตรวจสอบโครงการสงเสริม 
การฝกอาชีพเพื่อความโปรงใส เจาหนาที่ ในองคการบริหารสวนตําบลตองมีจรรยาบรรณและความซ่ือตรง มี 
การปองกันและเฝาระวังเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ การตรวจสอบ
ภายในหรือควบคุมภายในอยางเขมงวดและจริงจัง 
 
คําสําคัญ  การทุจริต  องคการบริหารสวนตําบล 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) study the opinion of people towards corruption in 
the vocational promotion projects of a subdistrict administration organization, and 2) provide 
suggestions to solve such corruption problems. This was qualitative research using purposive 
sampling from 20 people involved in the activities of vocational promotion projects of a subdistrict 
administrative organization. Data were collected by interview and were analyzed by content analysis. 
 The study had the following findings: 1) most people thought that corruption problems still 
occurred in the vocational promotion projects of a subdistrict administrative organization; the 
problems were budget spending not according to facts, involving meals and snacks for the trainees, 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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building rental and trainer expenses; the factors conducive to corruption were numerous, such as 
opportunities and motives for corruption, the lack of a checking mechanism for transparency, etc, 
and 2) one suggestion for solving corruption problems was that people in the subdistrict 
administrative area should have the right to participate in checking vocational promotion project 
transparency; furthermore, people in the organization must have ethics and integrity. There should 
be watchfulness and prevention measures such as internal inspections and rigid internal control to 
discourage harmful action and misbehavior. 
 
Keywords:  corruption, subdistrict administrative organization 
 
บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการ
สวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลน้ีเปนผลผลิตหน่ึงของ
กระแสของสังคมทีต่องการจะปฏิรูปการเมือง ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนมิติหน่ึงของความพยายามในการ
ปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง มีสวนสําคัญยิ่งในการทําให
ประชาชนในชนบทไดมีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ตองการกระจาย
อํานาจใหกับทองถิ่นมากขึ้น โดยที่องคการบริหารสวนตําบล มีสาระสําคัญดังที่จะไดกลาวตอไป(โกวิทย พวงงาม, 2543, 
หนา 170) 
 ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนน้ันองคการ
บริหารสวนตําบลตองอาศัยหลักความเขมแข็งขององคการนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนใหเกิดความกาวหนา
อยางยั่งยืน และโครงการสงเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชนก็เปนอีกหน่ึงโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลมีสวน
เขามารับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งในดานอาชีพ ซ่ึงรัฐบาลไดมีนโยบายจัดทําแผนพัฒนาและฟนฟู
เศรษฐกิจใหกับประชาชนในชุมชน โดยมีการจัดทําแผนโครงการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน ในปงบประมาณ 2544 มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคการบริการสวน
ตําบลดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 100,000 บาท 
(กรมการปกครอง, 2543, หนา 1) 
 โครงการสงเสริมอาชีพเริ่มดําเนินการมาเปนระยะเวลากวาสิบป เปนโครงการเล็กๆ มีงบประมาณไมมาก เม่ือ
รัฐบาลมีการแจกงบประมาณ ทางหนวยงาน อบต. จะจัดตั้งโครงการและของบประมาณจากภาครัฐ ซ่ึงงบประมาณที่ขอ
จะมี 2 รูปแบบ คือการของบประมาณเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ และโครงการสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน
ทั่วไป ในแตละปจะมีโครงการสงเสริมอาชีพมากกวา 2 ครั้งขึ้นไป มีการเปล่ียนการสงเสริมอาชีพไปเรื่อยๆ เพื่อความ
เหมาะสม หรืออาจจะเปนโครงการสงเสริมอาชีพเดิมเพื่อเปนการตอยอดใหพัฒนาขึ้นไปอีกตามลําดับขั้น โดยการจัดทํา
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสงเสริมอาชีพใหประชาชนในพื้นที่ 2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 3) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เกิดการรวมมกลุมทําผลิตภัณฑที่ไดจากการฝกอาชีพวางจําหนายเพื่อสรางรายได
แกตนเอง 
 ในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพ มีการจัดทําแผนงานการดําเนินการที่ชัดเจน มีการแสดงรายละเอียด
งบประมาณที่สมเหตุสมผล โดยประหยัดและคุมคา ชี้ใหเห็นวางบประมาณที่เสนอสะทอนกิจกรรมตามแผน สามารถ
ตรวจสอบไดในทุกๆ ดาน โดย สตง. จะดําเนินการตรวจสอบเปนประจําทุกป จึงมีสวนนอยมากที่จะพบปญหาการทุจริต 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหาลําดับตนๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทยไมวาจะเปน



Lan Panya Journal 
Graduate Study Project Dhonburi Rajabhat University 

 

182 

ภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอ 
การทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยูเสมอซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอ
กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่งเชน การทุจริตดานงบประมาณ 
ดานการทําบัญชี ดานการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากสภาพปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล เชน การมีอํานาจ บารมี 
และอิทธิพลในทองถิ่น แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต
พบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริตซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับ
ปญหาการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบล โดยการศึกษาเชิงลึก เพื่อทราบถึงปญหาการ
ทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบล และเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการทุจริต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวน
ตําบล 
 2. เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกปญหาการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่การดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแหงหน่ึง 
ประกอบดวย 12 หมูบาน 
 2. กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
  การเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive) ประชาชนที่เก่ียวของกับ
โครงการฝกอาชีพในองคการบริหารสวนตําบลแหงหน่ึง จํานวน 20 คน เก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ 
การทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งน้ีประกอบกับการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เอกสาร 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบบันทึกการสัมภาษณเพื่อรับทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบลแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
  สวนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวน
ตําบล (Singleton, Singleton, Bologna & Lindquist, 2006 อางถึงใน จารุณี วงศลิมปยะรัตน, 2558, หนา 87; 
องคการบริหารสวนตําบลกุดตุม, 2560, หนา 1) ประกอบดวย 
   1. ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการสงเสริมอาชีพ 
   2. โอกาสในการทุจริต 
   3. ส่ิงจูงใจในการทุจริต 
   4. การขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการทุจริต 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชวิธีการสัมภาษณโดยการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับความคิดเห็นการทุจริตเก่ียวกับโครงการสงเสริม
อาชีพขององคการบริหารสวนตําบล 
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 5. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณเพื่อนํามาวิเคราะหความ
คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสงเสริมอาชีพ พบวา ประชาชนสวนใหญรูจักโครงการสงเสริมอาชีพ โดย
สวนใหญเปนการแจงขาวประชาสัมพันธจากสมาชิกของ อบต. เม่ือประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูลก็จะนําเสนอ
กิจกรรมเพื่อขอใหมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความตองการของตลาดเศรษฐกิจ เพื่อนําไปตอ
ยอดในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวตอไป โดยเขารวมโครงการ
สงเสริมอาชีพตามที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้นในแตละป ขึ้นอยูกับงบประมาณที่รัฐบาลมีจัดสรรปนสวนใหมี 
การสนับสนุนใหประชาชนที่เขารวมโครงการไดนําสินคาที่ตนเองผลิตจากการไดรับความรูในการเขารวมโครงการ
สงเสริมอาชีพไปวางจําหนายในสถานที่จัดจําหนายที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น หรือมีการพาไปออกบูธสินคาตาม
งานและสถานที่ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน ในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมอาชีพสวนใหญ
ประชาชนไดมีโอกาสเขารวมเสนอกิจกรรมโดยการเสนอหัวขอกิจกรรมที่ตองการเรียนรูหรือพัฒนาใหสูงขึ้นจากองค
ความรูเดิมที่มีอยูแลว เม่ือหัวขอกิจกรรมผานการพิจารณาประชาชนสามารถลงชื่อเขารวมกิจกรรมไดที่สมาชิก อบต. 
หรือที่ อบต. โดยประชาชนไมตองเสียคาใชจายใดๆทัง้ส้ิน ในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมอาชีพมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ
มาเปนวิทยากรในกิจกรรมน้ันๆ ดังผลการสัมภาษณจากประชาชนในชุมชนตอไปน้ี 
  ผูใหขอมูลคนที่ 1 กลาววา การจัดโครงการสงเสริมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตนไดรับ
ขาวสารจาก อบต. ในการจัดสรรงบประมาณในเรื่องการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน ตนเองในฐานะ
ประชาชน ไดรับทราบขาวสารจากการประชาสัมพันธเผยแพรจากขาวประชาสัมพันธทางหนาเฟสบุคของหนวยงาน  
  ผูใหขอมูลคนที่ 2 กลาววา สวนใหญประชาชนจะทราบขาวจากการประชาสัมพันธของสมาชิก อบต. มีการ
จัดโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนที่ตองการเขารวมโครงการ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรในการจัด
โครงการสงเสริมอาชีพ มีการจัดโครงการฯ อยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาความรูเดิม หรือการสรางความรูใหมๆ ใหเกิดกับ
ประชาชนอยางตอเน่ือง เพื่อประชาชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดสงเสริมอาชีพตนเองจากความรูที่ไดรับ มีการจัด
สถานที่ใหจัดจําหนายสินคาในชุมชนที่รับการเขารวมโครงการฯ หรือมีการพาประชาชนไปจัดเสนอสินคาในรูปแบบการ
ออกบูธจําหนายสินคาของชุมชน  
 2. โอกาสในการทุจริตพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา ในโครงการสงเสริมอาชีพ อาจจะยังคงมีชองวางที่
ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริตได ซ่ึงโอกาสดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการวางแผนการจัดโครงการสงเสริมอาชีพไมรอบคอบ 
รัดกุม การเบิกจายงบประมาณไมตรงตามความเปนจริง เชน คาใชจายในการดําเนินการอาจไมตรงตามความเปนจริง ซ่ึง
การเกิดการทุจริตน้ี อาจจะเกิดจากการละหลวมของผูบริหาร หรือเจาหนาที่ดวยกัน ที่ไมมีความรอบคอบรัดกุมใน 
การบริหารงานที่ดี ทําใหเกิดการทุจริตในโครงการเสริมอาชีพมีไดทุกโอกาสประเด็นที่ทําใหเกิดโอกาสในการทุจริต ไดแก 
  2.1 การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เชน การปดบังขอมูลทั้งทางดานการเงิน 
งบประมาณ จึงทําใหการใชจายงบประมาณไมตรงตามความเปนจริง  
  2.2 ระบบการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมทั่วถึง ไมมีผูตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินการจัดโครงการสงเสริมอาชีพ  
  2.3 มีการแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยชองโหวของระบบบริหารในการทุจริต แสดงใหเห็นถึงการขาด
ความรอบคอบ รัดกุม ในการบริหารงานที่ด ี
  ดังผลการสัมภาษณจากประชาชนในชุมชนตอไปน้ี 
  ผูใหขอมูลคนที่ 3 กลาววา ในโครงการสงเสริมอาชีพบางทีอาจมีการทุจริตในสวนน้ีประชาชนมีความ
คิดเห็นวามีการทุจริตแตอยูในระดับนอย เน่ืองจากการดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพเปนโครงการที่หนวยงาน
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดตั้งขึ้น โดยประชาชนมีหนาที่นําเสนอกิจกรรม แตไมไดมีหนาที่ในเรื่องของงบประมาณ 
อีกทั้งงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรปนสวนใหไมไดมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนรับทราบ เม่ือโครงการสงเสริม
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อาชีพดําเนินการจัดขึ้นประชาชนมีหนาที่เขารวมโครงการเพียงอยางเดียว เม่ือกิจกรรมที่จัดขึ้นเสร็จส้ิน เจาหนาที่ที่
ดําเนินการจัดกิจกรรมจะเปนผูดําเนินการในเรื่องของการตั้งงบเบิก-จาย ประชาชนไมมีสวนเก่ียวของ ดังน้ันในความคิด
เห็นของตนเองคิดวามีการทุจริต ซ่ึงในเรื่องของโอกาสในการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพ ตนเองมองวามีชองวาง
มากมายที่อาจกอใหเกิดการทุจริตได เชน การไมเปดเผยขอมูลของงบประมาณ การเบิก-จาย คาวัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินการโครงการ ซ่ึงในที่น้ีตนเองไมทราบไดวามีการดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพ
หรือไม ทั้งน้ีอาจมีการตรวจสอบการดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพ แตก็ไมมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบได
อีกเชนกัน ตนเองจึงยังไมเคยพบปญหาการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพ 
 3. ส่ิงจูงใจในการทุจริต พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา ส่ิงจูงใจในการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพ 
เกิดจาก ความโลภ ความยากจน การมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ความทะเยอทะยานอยากไดอยากมี การติดหน้ีพนัน 
การขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชนสวนตนความเห็นแก
ตัว ขาดจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรมในทางที่ผิด เชน การโกงกินตั้งระดับบนลงสูระดับลาง ทั้งน้ีโครงการสงเสริมอาชีพ
ไมพบปญหาการทุจริต เน่ืองจาก โครงการสงเสริมอาชีพเปนโครงการเล็ก งบประมาณที่จัดตั้งเปนงบประมาณที่ไมสูง
มาก มีการทํางานเปนระบบ ดังผลการสัมภาษณจากประชาชนในชุมชนตอไปน้ี 
  จากการสนทนากลุม (Focus group) และผูใหขอมูลคนที่ 4 กลาววา ส่ิงจูงใจในการทุจริตในโครงการ
สงเสริมอาชีพ ในเรื่องของการทุจริตมีนอยมาก เน่ืองจากโครงการน้ีเปนโครงการเล็กๆ มีงบประมาณไมมาก มี 
การทํางานมีแบบแผนและเปนระบบ ตนเองจึงมีความคิดเห็นวามีการทุจริต แตในเรื่องของส่ิงสูงใจในการทุจริต ตนเอง
คิดวามีสาเหตุมากจาก ความโลภ การติดหน้ีพนัน การแสวงหาผลประโยชนสวนตน การสรางวัฒนธรรมที่ผิดโดยมี 
การโกงกินตั้งแตระดับสูงลงสูระดับลาง การขาดคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหเกิดการ
ทุจริต 
 4. การขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา โครงการสงเสริมอาชีพ ยัง
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสจากภาคประชาชน ทั้งน้ีควรจัดตั้งอาสาสมัครภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
การตรวจสอบภายในของ อบต. เพื่อประโยชนของประชาชน และเพื่อความโปรงใสของหนวยงานที่เก่ียวของ เน่ืองจากมี
การตรวจสอบความโปรงใสจากผูตรวจสอบที่เปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แตดวยมีเพียงหนวยงานเดียวอาจมี
กําลังคนไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถลงไปตรวจไดทุกพื้นที่ ที่กระทําได ซ่ึงสามารถกระทําไดเปนเพียงเปนการสุม
ตัวอยางเทาน้ัน ดังผลการสัมภาษณจากประชาชนในชุมชนตอไปน้ี 
  ผูใหขอมูลคนที่ 5 กลาววา การตรวจสอบความโปรงใส ตนเองมีความคิดเห็นวา ควรมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อประโยชนของ
ประชาชน  
 5. ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการทุจริต 
  ปญหาการทุจริต สามารถปองกันและแกไขได และจําเปนตองไดรับความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งองคกร
ตางๆ ภาคประชาชน รวมถึงสังคมที่จําเปนตองมีความตระหนักถึงปญหาและสาเหตุที่มาจากคานิยมตางๆ เพื่อปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานดังตอไปน้ี 
  5.1 การตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลควรมีสิทธิในการมี 
สวนรวมการตรวจสอบความโปรงใสในโครงการสงเสริมอาชีพ 
  5.2 มีการจัดแผนการดําเ นินงานที่ละเ อียด รอบคอบ รัด กุม สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
การดําเนินงาน 
  5.3 มีการเปดเผยขอมูลงบประมาณเก่ียวกับโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยาง
โปรงใส 
  5.4 มีการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานใหละเวนการทุจริตโดยการสงเสริมปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกจริยธรรมคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตมีการปองกันและเฝาระวังเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอ
การทุจริตและประพฤติมิชอบเชนมีการตรวจสอบภายในหรือควบคุมภายในอยางเขมงวดและจริงจัง 
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อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสงเสริมอาชีพ พบวา ประชาชนสวนใหญรูจักโครงการสงเสริมอาชีพ โดย
การแจงขาวประชาสัมพันธจากสมาชิกของ อบต. มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความตองการของ
ตลาดเศรษฐกิจ เพื่อนําไปตอยอดในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
ตอไป โดยเขารวมโครงการสงเสริมอาชีพตามที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้นในแตละป มีการสนับสนุนใหประชาชนที่
เขารวมโครงการไดนําสินคาที่ตนเองผลิตจากการไดรับความรูในการเขารวมโครงการสงเสริมอาชีพไปวางจําหนายใน
สถานที่จัดจําหนายที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น หรือมีการพาไปออกบูธสินคาตามงานและสถานที่ตางๆ เพื่อเปน
การสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน ในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมอาชีพสวนใหญประชาชนไดมีโอกาสเขารวม
เสนอกิจกรรมโดยการเสนอหัวขอกิจกรรมที่ตองการเรียนรูหรือพัฒนาใหสูงขึ้นจากองคความรูเดิมที่มีอยูแลว ประชาชน
สามารถลงชื่อเขารวมกิจกรรมไดที่สมาชิก อบต. หรือที่อบต. โดยประชาชนไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ในการจัด
กิจกรรมโครงการสงเสริมอาชีพมีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรในกิจกรรมน้ันๆ 
 2. โอกาสในการทุจริตพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา โอกาสของการทุจริตอาจเกิดขึ้นจากการ 
วางแผนการจัดโครงการสงเสริมอาชีพไมรอบคอบ รัดกุม การเบิกจายงบประมาณไมตรงตามความเปนจริง เชน 
คาใชจายในการดําเนินการอาจไมตรงตามความเปนจริง เกิดจากการละหลวมของผูบริหาร หรือเจาหนาที่ดวยกัน ขาด
การบริหารงานที่ดี ทําใหเกิดการทุจริตในโครงการเสริมอาชีพมีไดทุกโอกาส ประเด็นที่ทําใหเกิดโอกาสในการทุจริต 
ไดแก 
  2.1 การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เชน การปดบังขอมูลทั้งทางดานการเงิน 
งบประมาณ จึงทําใหการใชจายงบประมาณไมตรงตามความเปนจริง 
  2.2 ระบบการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมทั่วถึง ไมมีผูตรวจสอบและติดตามผล 
การดําเนินการจัดโครงการสงเสริมอาชีพ 
  2.3 มีการแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยชองโหวของระบบบริหารในการทุจริต แสดงใหเห็นถึง 
การขาดความรอบคอบ รัดกุม ในการบริหารงานทีด่ี 
 3. ส่ิงจูงใจในการทุจริต พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา ส่ิงจูงใจในการทุจริตในโครงการสงเสริมอาชีพ 
เกิดจาก ความโลภ ความยากจน การมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ความทะเยอทะยานอยากไดอยากมี การติดหน้ีพนัน 
การขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชนสวนตนความเห็นแก
ตัว ขาดจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรมในทางที่ผิด เชน การโกงกินตั้งระดับบนลงสูระดับลาง ทั้งน้ีโครงการสงเสริมอาชีพ
ไมพบปญหาการทุจริต เน่ืองจาก โครงการสงเสริมอาชีพเปนโครงการเล็ก งบประมาณที่จัดตั้งเปนงบประมาณที่ไมสูง
มาก มีการทํางานเปนระบบ 
 4. การขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา โครงการสงเสริมอาชีพ ยัง
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสจากภาคประชาชน ทั้งน้ีควรจัดตั้งอาสาสมัครภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
การตรวจสอบภายในของ อบต. เพื่อประโยชนของประชาชน และเพื่อความโปรงใสของหนวยงานที่เก่ียวของ เน่ืองจากมี
การตรวจสอบความโปรงใสจากผูตรวจสอบที่เปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แตดวยมีเพียงหนวยงานเดียวอาจมี
กําลังคนไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถลงไปตรวจไดทุกพื้นที่ ที่กระทําได ซ่ึงสามารถกระทําไดเปนเพียงเปนการสุม
ตัวอยางเทาน้ัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนเกือบทั้งหมดคิดวา การทุจริตยังคงมีอยูในโครงการสงเสริมอาชีพของ
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงปญหาการทุจริตที่พบในโครงการสงเสริมอาชีพสวนใหญเปนการใชจายงบประมาณที่ไมตรง
ตามความเปนจริง เชน การเบิกจายในเรื่องของการจัดอาหาร การจัดอาหารวางสําหรับผูเขารวมอบรม คาใชจายในการ
จัดสถานที่อบรม คาใชจายวิทยากร ส่ิงเหลาน้ีทําใหเกิดการทุจริตไดในทุกขั้นตอนของการดําเนินการโครงการสงเสริม
อาชีพ ทําใหเห็นวาโครงการสงเสริมอาชีพถึงแมจะเปนโครงการเล็กๆ มีงบประมาณไมมาก แตก็ยังมีการทุจริตเกิดขึ้นได 
ไมแตกตางไปจากโครงการใหญๆ ที่มีงบประมาณมาก โดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริตมีมากมายหลายดาน ไดแก 
โอกาสในการทุจริต ส่ิงจูงใจในการทุจริต การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส ซ่ึงสอดคลองกับ สินธกีรตยาคม 
(2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหาคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีองคการ
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บริหารสวนตําบลในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา มีปญหาและมีพฤติกรรมที่สอวามีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้นจริง แตยัง
อยูในระดับนอย โดยมีเหตุจูงใจมีปจจัยจากความจําเปนสวนตัว และตองการแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนกับผูที่
เก่ียวของ อนาคตจะยังคงมีปญหาการคอรรัปชั่นในองคการบริหารสวนตําบลเกิดขึ้นอีก การกํากับดูแลและการ
ตรวจสอบโดยบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางจริงจังตอเน่ืองและครอบคลุมใหทั่วถึง จึง
จําเปนตองหาแนวทางและวิธีการแกไขในระยะส้ันและระยะยาว ตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ โดย
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และประชาคมในแตละทองถิ่น รวมกับการตรวจสอบตนเองและการตรวจระหวาง
ขาราชการกันเองเปนเรื่องสําคัญที่สุดและสอดคลองกับพุทธชาดสุธีวสินนท (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ชองทางและโอกาสในการทุจริตคอรรัปชั่น ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา 1) ชองทางและโอกาสใน
การทุจริตคอรรัปชั่น อยูในระดับปานกลาง โดยองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล มีชองทางและ
โอกาสในการทุจริตคอรรปัชั่นมากกวาเทศบาลนคร และเทศบาลตําบล โดยสวนมากเกิดจากการใชอํานาจตําแหนงเอ้ือ
ประโยชนใหบริษัท หรือสถานประกอบการของตนเองและพรรคพวก มีการจูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหน่ียวหรือกลั่น
แกลงเพื่อหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง การรับสินบน เพื่อใหการคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย การรับการเรียกเก็บคา
คอมมิชชั่นและสวยตางๆ การทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานเฉพาะผูใหการสนับสนุน ผูมีอํานาจในการปกครองทองถิ่น 
2) ปจจัยที่กอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น พบวา ความตองการของผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบางสวนตองการเงินทอง เพื่อนํามาใชจายหาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางวัตถุนิยม 3) ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่น พบวา ทํา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น สูญเสียงบประมาณแผนดิน ทําใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณะที่ไมมีคุณภาพและทําใหโครงการพัฒนาทองถิ่นไมเหมาะสมและคุมคา 4) ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแวดวงราชการจําเปนตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนองครวม 
และยังสอดคลองกับ 
 5. ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการทุจริต 
  5.1 การตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลควรมีสิทธิในการมีสวน
รวมการตรวจสอบความโปรงใสในโครงการสงเสริมอาชีพ 
  5.2 มีการจัดแผนการดําเนินงานที่ละเอียด รอบคอบ รัดกุม สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
  5.3 มีการเปดเผยขอมูลงบประมาณเก่ียวกับโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยาง
โปรงใส 
  5.4 มีการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานใหละเวนการทุจริตโดยการสงเสริมปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกจริยธรรมคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตมีการปองกันและเฝาระวังเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอ
การทุจริตและประพฤติมิชอบเชนมีการตรวจสอบภายในหรือควบคุมภายในอยางเขมงวดและจริงจัง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการสงเสริมอาชีพ 
 2. ควรศึกษาถึงแนวทางและปญหาโครงการสงเสริมอาชีพที่ยั่งยืน 
 3. ควรศึกษาปญหาโครงการสงเสริมอาชีพสําหรับผูพิการ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาการดําเนินงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย และ  
2) เสนอแนวทางการแกไขและพัฒนากองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย การสัมภาษณคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและบุคลากรของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย รวมถึงการสัมภาษณผูแทนจากหนวยงานเจาของ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยไดตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลแบบสามเสา สวนการวิเคราะหขอมูลไดนําขอมูลมาแยกประเด็นตามขอบเขตของเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการดําเนินงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย แบงออกไดเปน 4 ดาน ไดแก 1) 
โครงสรางการบริหารงานของกองทุนไมมีหลักการหรือแบบแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 2) งบประมาณของกองทุน
ไมไดรับการจัดสรรอยางตอเน่ือง 3) การขาดหลักเกณฑการใหหนวยงานภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมใน การขอรับ
งบประมาณจากกองทุนไดโดยตรง และ 4) ยังขาดการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอสํานักงบประมาณ ทําใหไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอ สําหรับแนวทางการแกไขและพัฒนากองทุนไดแก 1) การปรับโครงสราง 
การบริหารงานของกองทุนใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 2) การขอใหมี 
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณอยางตอเน่ือง 3) การออกหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณให
หนวยงานภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมขอรับงบประมาณจากกองทุนไดโดยตรง 4) การจัดทํารายงานประจําปของ
กองทุนทุกป เพื่อเสนอตอสํานักงบประมาณ 
 
คําสําคัญ  กองทุน  การทองเที่ยวไทย 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to study the problems in the operations of Thai Tourism 
Supporting Fund and to study the amending and development of new approaches for this fund. The 
research used qualitative method as a research methodology. For data collection, the author 
collected information from the documents related the fund and held face to face in-depth 
interviews with key persons on the fund’s committee, including the officers of the fund and the 
project owners who requested budget support from the fund. Triangulation was applied for data 
accuracy checking. For data analysis, the researcher extracted data into the issues which matched 
the scope of the content.  

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The results of this study saw the fund’s problems in operation as existing on four levels as 
follows. 1) The structure of the fund does not have a clear principle or a clear operation pattern. 2) 
The fund does not receive a continuously allocated budget from the government. 3) The fund lacks 
criteria that would allow the private sector to participate directly in obtaining budget from the fund. 
4) There is no annual report preparation that could make proposals to the Bureau of the Budget, 
therefore, the fund receives no adequate budget. This research also provided four key findings for 
the amendment and development of the fund. The first is the restructuring of the fund’s 
management in accordance with the regulations of the Administrative Fund Policy Committee. The 
second is the allocation of an adequate budget from the Bureau of the Budget. The third is the 
creation of criteria that would allow the private sector to participate directly in obtaining budget. 
And the last is annual report preparation for submission to the Bureau of the Budget. 
 
Keywords:  fund, Thai tourism 
 
บทนํา 
 การดําเ นินงานของกองทุนเปาประสงคของกองทุนน้ีเพื่อสนับสนุนโครงการเรงดวนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติและทองถิ่นขนาดเล็กที่ไมมีงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว และขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารสําคัญ ปจจุบันกองทุนไดดําเนินการสนับสนุนทองถิ่นในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว แตทองถิ่นบางสวนที่ไดรับการสนับสนุนเปนทองถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหลงทองเที ่ยวไดดวย
ตนเอง ซ่ึงแตกตางจากบางทองถิ่นที่ไมไดรับการคัดเลือกใหไดรับการสนับสนุนและทองถิ่นก็ไมมีเงินทุนในการพัฒนา
แหลงทองเทีย่วของตนเอง ทั้งที่มีแหลงทองเที่ยวที่ดีสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมไดในอนาคต 
หากแตเม่ือไมไดรับการคัดเลือกจากกองทุน ทําใหเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวไป 
 ดังน้ัน การศึกษาถึงปญหาการดําเนินงานของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ซ่ึงจะทําใหไดเห็นถึงปญหา
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนากองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดอยางชัดเจน โดยจะทําใหสามารถหาแนวทางใน 
การแกไขปญหาและเสนอแนะเพื่อพัฒนากองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยได ทําใหกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ไทยมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ทองถิ่นขนาดเล็กสามารถไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางทั่วถึง จนนําไปสู 
การกระจายรายไดจากการทองเที่ยว ทําใหประเทศไทยมีรายไดมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากปจจุบันรายไดจากการจางงานดาน
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปหากกองทุนสามารถกระจายการสนับสนุนไปไดทุกพื้นที่ก็จะทําใหรายไดไมกระจุกในจังหวัดใด
จังหวัดหน่ึง การหมุนเวียนของงบประมาณในดานเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีตามไปดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
 2. เพื่อหาแนวทางการแกไขและพัฒนากองทนุเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Documentary research) 
  ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลจากพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 คูมือกองทุนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวไทยและเอกสารที่เก่ียวของกับกองทุนเพือ่สงเสริมการทอเที่ยวไทย 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การสัมภาษณ (Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษา คือ ผูที่เก่ียวของกับกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย โดยมีการเตรียมคําถามไวตามแบบการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง เพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไป
วิเคราะห 
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 3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  การรวบรวมขอมูลในแตละครั้ง ผูวิจัยจะจดบันทึกและตรวจสอบขอมูลทุกครั้งเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและ
ถูกตอง ซ่ึงจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยมีวิธี ดังน้ี 
  3.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูล
จากเอกสารที่เก่ียวของมาวิเคราะหพิจารณาระหวางเวลา สถานที่ บุคคล และขอมูลที่แตกตางกันวาขอมูลที่ ไดน้ัน
เหมือนกันหรือไม ถาไดขอมูลเหมือนกันแสดงวาขอมูลน้ีนาเชือ่ถือ 
  3.2 การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) โดยใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลใหเปนเรื่องเดียวกัน ซ่ึงจะใชวิธีการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ พรอม
ดวยการศึกษาจากเอกสารประกอบ และหากขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบปรากฏวาเปนขอมูลที่เหมือนกัน ก็ใหถือวา
เปนขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณ แลวนําผลการศึกษามาเขียนในงานวิจัยตอไป 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การศึกษาปญหาการดําเนินงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยจากการรวบรวมเอกสารและ
การสัมภาษณพบวา กองทุนฯ มีปญหาดวยกัน 4 ดาน คือ 
  1.1 ดานโครงสรางการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยและโครงสรางบุคลากรกองทุนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยโครงสรางดังกลาวมีรูปแบบที่แสดงใหเห็นวามีการใหความสําคัญกับภาครัฐมากกวา
ภาคเอกชน ดูไดจากการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานภาครัฐมากกวาภาคเอกชน และระบบสายงานยังเปนแบบจาก
บนลงลาง ซ่ึงโครงสรางน้ีแสดงใหเห็นถึงความลาชาและลักษณะของการบริหารแบบเกา (Bureaucracy) ซ่ึงเปนรูปแบบ
ที่เหมาะกับระบบงานที่มีขนาดใหญ และตองตัดสินใจในเรื่องสําคัญ เน่ืองจากวาเปนระบบที่ตองใหผูบริหารตามสายงาน
เปนคนตัดสินใจ และการที่บุคลากรของกองทุนไดทําภารกิจงานเกินกวาอัตรากําลังพล จนเกิดความลาชาน้ัน ก็เพราะ
การวางแผนอัตรากําลังผลที่ไมดีพอ 
   ทั้งน้ีจากสายบังคับบัญชาที่กลาวามา พรอมทั้งการวิเคราะหโครงสรางการบริหารกองทุนในปจจุบัน 
พบวา การบริหารงานแบบภาครัฐไมเหมาะสมกับการบริหารงานของกองทุนที่ตองการความคลองตัว ยืดหยุน และ 
การตัดสินใจที่เด็ดขาดและรวดเร็ว   
  1.2 ดานงบประมาณของกองทุนสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยพบวา งบประมาณของกองทุนจะไดรับ 
การจัดสรรจากสํานักงานงบประมาณ โดยตามระเบียบของสํานักงบประมาณ จะมีแบบฟอรมในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ หรือกลาวคือมีการสงแผนการใชจายประจําปเขาไปเพื่อใหพิจารณาอนุมัติงบประมาณ แตจากเหตุการณที่
กองทุนฯ ไมไดรับเงินสนับสนุนอยางตอเน่ืองเปนเพราะเหตุตอเน่ืองจากความลาชาในการจัดประชุมจึงทําใหไมสามารถ
ปดโครงการและเบิกจายเงินจนหมดได 
  1.3 ดานหลักเกณฑกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยพบวา หลักเกณฑดังกลาวเอ้ือประโยชน
ใหกับหนวยงานภาครัฐ เพราะหลักเกณฑของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยกําหนดไวใหหนวยงานภาครัฐเปน 
ผูดําเนินโครงการเทาน้ัน ซ่ึงภาคเอกชนไมสามารถดําเนินการไดโดยตรงจึงทําใหภาคเอกชนถูกจํากัดสิทธ์ิ และหลักเกณฑ
ของกองทุนยังมีเงื่อนไขที่ยุงยากซับซอนดังน้ันผูที่จะขอรับการสนับสนุนจึงยังไมเขาใจในการเขียนโครงการ เพราะ
กองทุนไมมีการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับทองถิ่นในเรื่องของการเขียนโครงการ 
  1.4 ดานผลการดําเนินงาน พบวา กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยมีระบบการติดตามและประเมินผล
ที่ไมชัดเจน ทําใหกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไมมีผลงานที่จะสรุปในตอนส้ินป จึงทําใหสํานักงบประมาณมอง
กองทุนวามีผลการดําเนินงานที่ไมดีเพราะฉะน้ันการที่จะจัดสรรงบประมาณใหกับกองทุนจึงเปนเรื่องที่จะตองพิจารณา
มากขึ้น 
 2. การศึกษาพบวาแนวทางการแกไขและพัฒนากองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มีดังน้ี 
  2.1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พบวา โครงสรางของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนวยงานภาครัฐมากกวาภาคเอกชน ทําใหไมเกิดความคลองตัวและความยืดหยุน 
ในการอนุมัติสนับสนุนโครงการ จึงควรมีการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นใหม เน่ืองจาก 
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การพัฒนาการทองเที่ยวของภาครัฐแมภาครัฐจะเปนผูกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนบริหารจัดการ แตก็ตองอาศัยความ
รวมมือจากภาคเอกชน ทั้งน้ี เพื่อใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนมากขึ้น จึงตองกําหนดสัดสวน
ของคณะกรรมการในภาคเอกชนใหเพิ่มขึ้นซ่ึงอาจจะกําหนดในการแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิวาจะตองมาจากภาคเอกชนอยาง
นอย 2 คน เพื่อจะไดเสนอความคิดในแงมุมตางๆ ที่ตางจากหนวยงานภาครัฐได 
   อีกทั้ง โครงสรางบุคลากรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พบวา กองทุนเพื่อสงเสริม 
การทองเที่ยวไทยขาดแคลนอัตรากําลังในการปฏิบัติงานในกองทุน ซ่ึงสัดสวนอัตราที่มีไมเหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
กองทุนจึงควรกําหนดโครงสรางอัตรากําลังของกองทุนขึ้นใหมและมีหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง ซ่ึงประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงาน 
บุคคลของทุนหมุนเวียนไดกําหนดโครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียนไวตามขอ 4 วรรคหน่ึง และวรรคสอง อยาง
ชัดเจน เพื่อใหกองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 
  2.2 ดานงบประมาณ พบวา กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยงานภาครัฐ และไดรับการจัดสรรไมสมํ่าเสมอทําใหการบริหารจัดการของกองทุนไมสามารถดําเนินการอนุมัต ิ
สนับสนุนโครงการไดทั้งหมด กองทุนจึงตองมีการแกไขพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 
เพื่อใหกองทุนสามารถหารายไดไดดวยตนเอง ซ่ึงกองทุนจะไดมีงบประมาณอนุมัติสนับสนุนใหกับโครงการไดเต็ม
ประสิทธิภาพ หากกองทุนไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป แตกองทุนก็สามารถบริหารจัดการไดตอไป และอีก
ทั้งกองทุนสามารถใหมีการเปดการกูยืมเงินของกองทุนได จะทําใหกองทุนสามารถมีรายไดเขามาบริหารจัดการไดอีกทาง
หน่ึง 
  2.3 ดานหลักเกณฑของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พบวา หลักเกณฑของกองทุนไดจํากัดสิทธ์ิใน
การเปนเจาของโครงการของภาคเอกชน ซ่ึงถาภาคเอกชนจะขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนตองมีหนวยงาน
ภาครัฐเปนเจาของโครงการและดําเนินการใหเทาน้ัน โดยภาคเอกชนไมสามารถของรับการสนับสนุนโครงการโดยตรงได 
ดังน้ัน กองทุนควรดําเนินการแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญในการใชจายเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2552 ขึ้นใหม เพื่อให
ภาคเอกชนสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ันโดยตรงได โดยที่ไมตองผานหนวยงานภาครัฐจะลด
ความยุงยากและการประชาสัมพันธจะไดถึงทองถิ่นตางไดรวดเร็วยิ่งขึ้น แตกองทุนก็จะตองมีกฎ ระเบียบ เพื่อบังคับ 
การบริหารจัดการงบประมาณโครงการของภาคเอกชน เพื่อภาคเอกชนจะไดดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน 
  2.4 ดานผลการดําเนินงาน พบวา กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไมมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ และไมมีการจัดทํารายงานผลประจําปเพื่อนําไปใชประโยชนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณได ดังน้ัน กองทุนควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ชัดเจนและเขมงวดกับโครงการตางๆ ที่
ไดรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหสํานักงบประมาณเห็นความสําคัญและกองทุนจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณไดอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาเอ็มไพร กับ
การปฏิบัติตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเก่ียวกับความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยศึกษากรณีพนักงานเกรด 7-10 ในแผนกอาหารสด ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 20 คน วิธีการรวบรวมขอมูลใช 
การสังเกตการณ การสัมภาษณ สําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดหาลักษณะรวมของคุณลักษณะพนักงานของกลุมพนักงาน 
ซ่ึงจําแนกเปน 3 กลุมตามระดับคะแนนที่ไดจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ไดแก กลุมพนักงานที่ทํางานไดดี กลุม
พนักงานที่ทํางานไดปานกลาง และกลุมพนักงานที่ตองปรับปรุงการทํางาน 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมพนักงานที่ทํางานไดดีมีคุณลักษณะสําคัญคือ การเปนคนทํางานเชิงรุกที่ชัดเจนมาก โดย
การปฏิบัติงานจะมีลักษณะคํานึงถึงเปาหมายหรือผลลัพธที่จะเกิดจากความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง โดย
มองภาพรวมของกระบวนการทํางานที่ใหความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองไดอยางชัดเจน มีการวางแผน 
การทํางาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลปรับปรุงการทํางานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ พนักงานที่ทํางานได
ปานกลางมีคุณลักษณะเปนคนทํางานเชิงรุกในระดับปานกลาง กลาวคือ ยอมรับความสําคัญในทางหลักการของการมี
เปาหมายหรือผลลัพธ แตในการปฏิบัติงานที่คํานึงกระบวนการการทํางานที่ตองใหความใสใจ ในรายละเอียดและความ
ถูกตอง การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการทํางานของตนเองน้ัน ยังมีลักษณะไม
สมํ่าเสมอ สําหรับกลุมพนักงานที่ตองปรับปรุงการทํางาน มีลักษณะเปนคนทํางานเชิงรับอยางชัดเจน โดยเห็นวา 
การปฏิบัติงานที่ใหความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได การทํางานมักมีลักษณะตอง
คอยรับคําส่ังหรือคําแนะนํา ไมใหความสําคัญกับการวางแผนการทํางาน สําหรับแนวทางในการพัฒนาพนักงานใหมี
คุณลักษณะเปนคนทํางานเชิงรุกน้ัน ควรเริ่มจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  โดยการจัดอบรมถึงความสําคัญของการมี
ทัศนคติแบบคนทํางานเชิงรุกอันจะเปนพื้นฐานของการมีคุณลักษณะ ในการทํางานเชิงรุกไดตอไป และการนํา 
องคความรูสําคัญในการเปล่ียนแปลงทัศนคติมาใช ซ่ึงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตางๆ กอนหนาการเกิดพฤติกรรม 
การทํางานเชงิรุกและการเปล่ียนแปลงผลที่เกิดขึ้นภายหลังพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกแลว 
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Abstract 
 The objective of this study was to study the quality of personnel of the Central Food Retail 
Company Limited (Empire Branch) and the operations according to performance indicators 
concerning attention to detail and accuracy. This study was qualitative research with 20 subjects at 
7th - 10th level from the fresh food section. Data were collected by observation and interview. Data 
were analyzed for the common qualities of 3 personnel groups according to the scores from 
performance evaluation. They were the good performance group, the moderate performance group 
and the improving group. 
 The study revealed that the good performance group had several important qualities. They 
were clearly proactive persons. They worked for objectives or results with attention to detail and 
accuracy. They looked at the whole picture of the process by attending to the details and accuracy 
clearly. They planned their work, plan implementation and plan evaluation to improve their work 
continually. The moderate performance group had moderate proactive qualities. In principle, they 
accepted the importance of doing work with the objective or result in mind. However, in practice, 
regarding attention to detail and accuracy, planning, plan implementation, and plan evaluation, they 
did not always improve their work on a regular basis. The improving performance group had clear 
reactive qualities. They thought that work performance attending to detail and accuracy was hard to 
achieve. They preferred to work only by order or suggestion, paying less attention to planning. 
Regarding guidelines for developing personnel to be proactive, the researcher thought that it should 
begin with changing attitudes by providing training in the importance of a proactive attitude as the 
basis for proactive qualities. It would also be good to apply knowledge about attitude change to 
change various conditions before the proactive behavior and the consequences after the proactive 
behavior. 
 
Keywords:  quality of personnel, performance indicator 
 
บทนํา 
 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) เปนเครื่องมือสําคัญอันหน่ึงในการชวย
ประเมินผลความสําเร็จขององคกรไดชัดเจนในองคกรสมัยใหม แนวคิด KPI เกิดขึ้นจากภาคเอกชนและไดสงตอไปยัง
ภาครัฐตั้งแตชวงกระแสการเกิดขึ้นของการจัดการสาธารณะแนวใหม (New public management) ดวยเหตุน้ี 
การศึกษาเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติ KPI ในภาคเอกชนก็นาจะมีสวนเปนประโยชนตอการจัดการสาธารณะไดดวย 
 สําหรับบริษัทเอกชนไทยที่ไดใช KPI ในการประเมินผลการทํางานของพนักงานมาเปนเวลานานองคกรหน่ึงคือ 
บริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ซ่ึงดําเนินกิจการท็อปซูปเปอรมารเก็ต จึงมีความสําคัญที่จะศึกษาเก่ียวกับ KPI ของ
องคกรดังกลาว 
 บริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด จะมีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนในทุกระดับชั้น
วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน และกําหนดผลตอบแทนใหกับพนักงานสอดคลองกับผลการ
ปฏิบัติงานจริงในปลายปของทุกป ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานในการศึกษาครั้งน้ีจะไดใชกรณีบริษัทเซ็นทรัล 
ฟูด รีเทล จํากัด สาขาเอ็มไพร โครงสรางการบริหารของบริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาเอ็มไพร ประกอบดวย
ผูจัดการสาขา ผูจัดการแผนกอาหารสด ผูจัดการแผนกบริโภค ผูจัดการแผนกอุปโภค ผูจัดการแผนกศูนยอาหาร 
ผูจัดการแผนกแคชเชียร ผูศึกษาคนควาอิสระน้ีอยูในตําแหนงผูจัดการแผนกอาหารสด ซ่ึงมีหนาที่ประเมินพนักงานเกรด 
7-10 (คือพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปขึ้นไป) ในการประเมินพนักงานในแตละปโดยใชขอมูลจากตัว KPI น้ันจะมี 
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การวางแผนงาน การติดตาม ประเมิน โดยในขั้นการวางแผนพนักงานจะตองทํารายละเอียดแผนรวมกับหัวหนาสวน 
การติดตามผลระหวางปฏิบัติงานหัวหนานอกจากดูแลผูใตบังคับบัญชาแลว จะตองมีหนาที่ในการฝกอบรมลูกนองดวย 
 ในการประเมินแตละครั้ง และการประเมินในแตปพนักงานจะมีคะแนนของพนักงานจากการประเมินกลาวคือ 
มีระดับตั้งแต 6-10 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ระดับ 6 คะแนน หมายถึง ผลงานไมบรรลุเปาหมาย ตองปรับปรุงและแกไขเรงดวน 
 ระดับ 7 คะแนน หมายถึง ผลงานไมบรรลุเปาหมาย แตยอมรับได 
 ระดับ 8 คะแนน หมายถึง ผลงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 ระดับ 9 คะแนน หมายถึง ผลงานเกินเปาหมายที่กําหนดขึ้น 
 ระดับ 10 คะแนน หมายถึง ผลงานเกินเปาหมายที่กําหนด อยางโดดเดน ชัดเจน 
 ผลการประเมินน้ีจะทําใหบริษัททราบวาระดับของพนักงานแตละคนอยางชัดเจน และจะแจงใหพนักงานแตละ
คนทราบวาตนอยูในคะแนนระดับใด และทางผูประเมินจะไดแกไขและปรับปรุงพนักงานใหอยูในมาตรฐานและ
เปาหมายของบริษัทได โดยพนักงานจะมีการปรับปรุงและมีโอกาสในการแกไขตนเองอีก 1 ครั้ง หลังจากประเมินครั้ง
แรกไปแลวใน KPI ในสวนที่วัดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core competency) ซ่ึงใชวัดพนักงานทุกตําแหนงน้ัน 
KPI ในขอ “ความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง” (Concern for detail and accuracy) เปนขอที่ยังคงเปน
ปญหาในการปฏิบัติอยางมากของบริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาเอ็มไพร จึงมีความสําคัญที่จะศึกษาวา มีปจจัย
อะไรทางดานพนักงานที่มีผลตอการปฏิบัติ KPI ในขอดังกลาว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบถึงคุณลักษณะทางดานตัวพนักงานบริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขา เอ็มไพร ที่มีผลตอการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเก่ียวกับความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง 
 2. เพื่อไดแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัตติามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเก่ียวกับความใสใจในรายละเอียดและความ
ถูกตองบรรลุผลสําเร็จ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ศึกษาพนักงานเกรด 7-10 ที่มีอายุงาน 1 ปขึ้นไป ทั้งหมดในแผนกอาหารสด ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 20 คน ซ่ึง
พนักงานทั้งหมด 20 คน ดังกลาวสามารถจําแนกเปน 3 กลุมตามระดับคาคะแนนที่ ไดจากผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน ไดแก พนักงานที่ทํางานไดดี พนักงานที่ทํางานไดปานกลาง และพนักงานที่ตองปรับปรุงการทํางาน 
ผูศึกษาจะศึกษาวามีคุณลักษณะอะไรทางดานตัวพนักงานดังกลาวที่มีผลตอการปฏิบัติตามตัวชี้ วัดการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง 
 2. ขอบเขตดานเวลา  
  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในการทําวิจัย ใชระยะเวลาจากการรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559-
ธันวาคม 2559 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สามารถสรุปผลการวิเคราะหดานคุณลักษณะของตัวพนักงานแบงออกมาเปน 3 กลุม ดังน้ี 
 กลุมที่ 1 พนักงานที่ทํางานไดดีมีคุณลักษณะสําคัญคือ การเปนคนแบบโพรแอคทีฟ (Proactive) ที่ชัดเจน โดย
การปฏิบัติงานจะมีลักษณะคํานึงเปาหมายหรือผลลัพธที่จะเกิดจากความใสใจในรายละเอียดความถูกตอง โดยมอง
ภาพรวมของกระบวนการทํางานที่ใหความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองไดอยางชัดเจน มีวางแผนการทํางาน 
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลปรับปรุงการทํางานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 กลุมที่ 2 พนักงานที่ทํางานไดปานกลางมีคุณลักษณะโพรแอคทีฟในระดับปานกลาง กลาวคือ ยอมรับ
ความสําคัญในทางหลักการของการมีเปาหมายหรือผลลัพธ แตในการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงกระบวนการการทํางานที่ตอง
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ใหความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติตามแผน การประเมินผล การทํางาน
ของตนเองน้ันยังมีลักษณะไมสมํ่าเสมอ 
 กลุมที ่3 พนักงานที่ตองปรับปรุงการทํางานมีลักษณะแบบเปนรีแอคทีฟ (Reactive) อยางชัดเจน โดยเห็นวา 
การปฏิบัติที่ใหความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได การทํางานมักมีลักษณะตองคอย
รับคําส่ังหรือแนะนํา ไมใหความสําคัญกับการวางแผนการทํางาน 
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาพนักงานใหมีคุณลักษณะโพรแอคทีฟน้ัน ผูวิจัยเห็นวา ควรเริ่มจากการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ โดยการจัดอบรมถึงความสําคัญของการมีทัศนคติแบบโพรแอคทีฟอันเปนพื้นฐานของการมี
คุณลักษณะแบบโพรแอคทีฟไดตอไป และการนําองคความรูสําคัญใน การเปล่ียนแปลงทัศนคติมาใช ซ่ึงเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตางๆ (Conditions) กอนหนาการเกิดพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงผลที่ เ กิดขึ้น 
(Consequences) ภายหลังพฤติกรรม 
 จากการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของพนักงานในแตละกลุมมีความแตกตางกันออกไป เพราะการทํางานของ
แตละพนักงานมีความชํานาญไมเทากัน ดานความคิด ความกระตือรือรน ความเสียสละ ตลอดจนการวางแผนงานใน 
การทํางาน เปนส่ิงสําคัญที่จะใหงานออกมาตามเปาหมายที่กําหนด และอยางนอยในการทํางานตองอาศัยแรงจูงใจใน
การทํางาน เพื่อใหผลงานออกมาตามเวลา อยางนอยตองใหผลงานกับพนักงานที่ทํางานดี เพื่อเปนขวัญและกําลังใน 
การทํางานใหกับพนักงาน ที่ตัวพนักงานจะคงความสมํ่าเสมอเอาไวใหตลอด และพนักงานในกลุมอ่ืนๆ ที่เห็นจะไดมี
กําลังใจในการทํางาน เพื่อใหผลงานออกมาดีตามที่บริษัทวางไว ควรมีการชี้แจงการทํางานของพนักงานทุกสัปดาห หรือ
ฝกอบรมในตัวพนักงานที่ยังไมชํานาญใหเกิดความชํานาญและคลองตัวมากกวาน้ี เพื่อลดปญหา การปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองใหนอยที่สุด และตองมีการเรียกพนักงานประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห 
เพื่อใหทราบถึงสาเหตุของพนักงานและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแตละอาทิตย เพื่อหาทางแกไขใหทัน มีการใหพนักงานที่
ทํางานในกลุมที่ทํางานไดดี มาบอกเทคนิคหรือวิธีคิด การวางแผนการทํางานในแตละวันใหกับพนักงานทานอ่ืนๆ เปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางานที่ทําอยูแลวมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม และเพื่อลดขอผิดพลาดให
ไดมากทีสุ่ด รวมทั้งจัดกิจกรรมของพนักงานเพื่อใหพนักงานไดมีสวนรวมใน การทํากิจกรรมและเสนอแนะแนวทางที่จะ
ปฏิบัติการทํางานใหมีประสิทธิภาพไดตามเปาหมายของบริษัทและอยางนอยตัวพนักงานจะมีความภูมิใจวาเขาก็เปนสวน
หน่ึงของบริษัท และเวลาที่ขอความชวยเหลือพนักงานจะใหความรวมมือมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมทําเก่ียวกับพนักงาน
ใหมกับพนักงานเกา เพื่อใหพนักงานใหมไดมีพี่เล้ียงในการทํางาน ตัวพนักงานที่เขามาใหมจะไดไมรูสึกวาตัวเองทํางาน
อยูคนเดียวหรือไมมีคนสอนงาน และยังทําใหพนักงานเกิดความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางนอยตัวพนักงานเกา
จะไดทราบถึงอุปนิสัยของพนักงานใหมที่เขามาทํางานวามีคุณลักษณะแบบไหนเวลาทํางานและจะไดสอนงานหรือ
เทคนิคแบบไหนใหกับพนักงาน เพื่อใหเหมาะสมกับงานที่จะตองมอบหมายใหทําในแตละครั้งขอผิดที่จะเกิดขึ้นก็นอยลง 
 ดานคุณลักษณะรวมของพนักงานกลุมที่ 1 มีผลดีตอการทํางานเปนไปตามเปาหมายของบริษัทเน่ืองจากคน
กลุมน้ีมีการวางแผนการทํางานในแตละวันลวงหนา ตลอดจนการทํางานรูวาอะไรควรทํากอนหลังเพื่อใหงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด ทําใหความผิดพลาดนอยมากในขอความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองแนวทางของพนักงานกลุมน้ี
ใหพนักงานไดไปสํารวจคูแขงและสงไปดูงานตามสาขาที่ใกลเคียง เพื่อใหพนักงานมีมุมมองที่กวางขึ้น เจอกับส่ิงใหมๆ ที่
เขามา เพื่อทดสอบการแกไขปญหาหรือการวางแผนการทํางานใหเกิดความทาทาย และตัวพนักงานจะไดอะไรที่ใหมๆ 
เขามา สามารถเอามาปรับใชในการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเปนการวางแผนแบบทั้งเชิง
รับและรุก 
 ดานคุณลักษณะของพนักงานกลุมที่ 2 มีผลไมคอยดีตอการทํางาน เน่ืองจากคนกลุมน้ี จะไมคอยวางแผนการ
ทํางาน ทําตามความเคยชินและถนัด มีภาวะดานอารมณที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ จนบางครั้งในการทํางานเกิด
ความเสียหายได เน่ืองจากอยากทํางานก็ทํา ไมอยากทําก็ไมทํา จนเปนสวนหน่ึงของขอผิดพลาดในขอความใสใจใน
รายละเอียดและความถูกตองที่ตองระมัดระวัง ตลอดจนการทํางานกับเพื่อนรวมงาน และคนกลุมน้ีขอแคทํางานตาม
หนาที่ไมชอบตองรับผิดชอบอะไรมากกวาที่ตัวเองทําอยูแลว แนวทางที่จะไดรับควรใหเพื่อการทํางานของพนักงานกลุม
น้ีสําเร็จตามเปาหมาย คือการใหพนักงานมีสวนรวมในการทํางานและตัดสินใจในการทํางานหรือแสดงความคิดเห็นตอ
การทํางาน อยางนอยตัวพนักงานจะไมอึดอัด และกลาบอกปญหาหรือแนวทางที่พนักงานตองการใหปฏิบัติตามที่
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พนักงานกลุมน้ีถนัด และไมปดก้ันโอกาสของพนักงานที่จะเรียนรูในเน้ืองานและสงเสริมการทํางานที่คิดแบบสรางสรรค 
เพื่อใหพนักงานกลุมน้ีไดแสดงความสามารถที่มีอยูแลวออกมา เน่ืองจากคนกลุมน้ีชอบทํางานแบบอิสระ ไมชอบใหใคร
มาส่ังงานหลายรอบบอกครั้งเดียวสามารถทํางานได อาจทําใหเขาสามารถทํางานออกมาดีกวาที่เราคอยมาจับผิดและส่ัง
โดยที่ไมใหเขาไดแสดงความสามารถออกมา แตควรคอยใหคําแนะนําและเทคนิคกับพนักงาน จนอาจทําใหความ
ผิดพลาดในขอความใสใจในรายละเอียดและความถูกตองมีนอยลงกวาเดิม 
 ดานคุณลักษณะของพนักงานกลุมที ่3 มีผลไมคอยดีตอการทํางาน เน่ืองจากคนกลุมน้ีเปนกลุมคนที่ทํางานตาม
ความเคยชิน ไมชอบการเปล่ียนแปลง ทํางานตามที่ส่ัง ไมมีการวางแผนในการทํางาน ความตองการของพนักงาน ใหเขา
ไดแสดงความคิดเห็นและตองคอยพูดคุยกับพนักงานกลุมเปนพิเศษบอกเหตุผลที่พนักงานตองทําและผลที่จะตามมาถา
ไมปฏิบัติตาม รวมทั้งมีการอธิบายใหชัดเจน เน่ืองจากความคิดและการตัดสินใจจะมีนอยกวากลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และ
กําหนดเวลาใหเขาโดยไมมองวาทํางานแคส่ังงาน แตเปนการบอกเทคนิคที่ทํางานงายสําหรับคนกลุมน้ี เพราะอยางนอย
พนักงานกลุมน้ีก็เปนกลไกการการขับเคล่ือนบริษัทใหบรรลุเปาหมาย 
 ดังน้ัน ขอความใสใจในรายละเอียดและความถูกตอง ตัวพนักงานและหัวหนางานตองรวมมือกันและไปทิศทาง
เดียวกัน จึงจะทําใหบริษัทหรือองคกรเดินทางไปถึงเปาหมายได โดยการปรับทัศนคติการทํางาน เห็นอกเห็นใจกันในเวลา
ทํางาน สรางกําลังใจและแรงจูงใจใหกันและกัน ชื่นชมและยกยอง รวมทั้งใหเกียรติกันและกัน ตลอดจนการบริหารเวลา
ของตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานในแตละวันใหประโยชนสูงสุดและคุมคา   
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะคือ การวิจัยครั้งตอไปอยากใหวิจัยตัวชี้วัดของพนักงานทุกหัวขอ เพื่ออยากทราบวา
ตัวชี้วัดตัวไหนที่มีผลกระทบกับพนักงานในการปฏิบัติงานมากที่สุด  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูสึกม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนซ่ึงมีคนอยู 3 กลุม ไดแก กลุมคน
ยากจน กลุมทีมี่ฐานะเปนคนชนชั้นกลางระดับลาง และกลุมที่มีฐานะเปนคนชนชั้นกลางระดับกลาง วิธีการศึกษาเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําแนวคิด “ความรูสึกม่ันคงในชีวิต” มาใชตีความและทําความเขาใจขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักคือ ผูมีฐานะยากจน ผูมีฐานะคนชั้นกลางระดับลาง ผูมีฐานะคนชั้นกลางระดับกลาง รวมทั้งส้ิน
จํานวน 27 คนในชุมชนมิตรมงคล (ชื่อสมมุต)ิ ซ่ึงเปนชุมชนชานเมืองแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร แนวคิด “ความรูสึก
ม่ันคงในชีวิต” ซ่ึงอธิบายความสัมพันธระหวางส่ิงที่คนเรามีทางวัตถ ุกับส่ิงที่คนเราน้ันอยากหรือคาดหวังซ่ึงเปนเรื่องทาง
จิตใจ ในลักษณะสมการอยางงายคือ 
 

ความรูสึกม่ันคงในชีวิต =
ส่ิงที่เรามี

ส่ิงที่เราอยาก
 

 
 จากสมการ ส่ิงที่เราอยาก เปนตัวหาร จึงมีอิทธิพลอยางมากตอความรูสึกม่ันคงในชีวิต ส่ิงที่เราอยากหรือ
คาดหวังเก่ียวของกับการคิดตางๆ ที่สําคัญอาทิ การคิดเชิงเปรียบเทียบสถานะ 
 ผลการวิจัยพบวา แนวคิด “ความรูสึกม่ันคงในชีวิต” ชวยใหเขาใจความรูสึกม่ันคงในชีวิตของชาวชุมชนชาน
เมืองดังกลาวได กลาวคือ คนจนในชุมชนมีแนวโนมจะสะทอนวาตนมีความรูสึกม่ันคงในชีวิตมาก เพราะไมไดค ิด
เปรียบเทียบสถานะกับคนที่เหนือกวา ซ่ึงดูเปนส่ิงที่ไกลหางเกินไปหรือคิดวาเปนไปไดยากในทางความเปนจริงแตกลุมคน
จนในชุมชนกลับเปรียบเทียบสถานะกับคนที่ยังยากจนกวาที่อยูนอกชุมชน หรือเปรียบเทียบกับสถานะของตนในอดีตที่
ยากจนกวาในปจจุบัน ในขณะที่กลุมคนชนชั้นกลางระดับลางและกลุมคนชนชั้นกลางระดับกลางในชุมชนซ่ึงกลับ
รายงานวาตนมีความรูสึกม่ันคงในชีวิตของตนไมมากน้ัน คนชนชั้นกลางระดับกลางมีแนวโนมรายงานวาตนมีความรูสึก
ไมม่ันคงในชีวิตมากเสียยิ่งกวาคนชนชั้นกลางระดับลางเสียอีก เหตุผลเปนเพราะความคาดหวังและมาตรฐานในการ
ดํารงชีวิตของชนชั้นกลางระดับกลางมักสูงกวาชนชั้นกลางระดับลางโดยเปรียบเทียบ 
 
คําสําคัญ  ชุมชนชานเมือง  ความรูสึกม่ันคงในชีวิต 
  
Abstract 
 The objective of this study was to probe the feeling of security of three groups of people in 
the community. They were poor people, lower-middle class people, and middle-middle class 
people. This study was qualitative research using the feeling of security concept to interpret and 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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understand the information derived from the principle informants (poor people, lower-middle class 
people, and middle-middle class people) a total of 27 people from the Mitmongrol community (not 
its real name) located in the Bangkok metropolitan area. The concept of the feeling of security 
explained the relationship between the materials we had and the materials we wanted or expected. 
It was a mental image in simple equation form:  
 

The feeling of security =
What we had

What we wanted
 

 
 From the equation, what we wanted was a denominator with an immense influence. What 
we wanted or expected was concerned very much with thinking about one’s comparative position 
or economic status in relation to others. 
 The study revealed that the feeling of security concept helped us understand the feeling of 
security of suburban people. The poor in the community tended to think that they had more 
security, because they did not compare themselves with higher status people who were too distant 
or impossible to be reached in reality. They compared their status with poor people outside the 
community or compared their status with themselves in the past, when they were poorer than at 
present. Whereas in lower-middle class and middle-middle class people in the community reported 
that they had less of a feeling of security. In the same way, people in the middle-middle class 
tended to report that they had less of a feeling of security than lower middle class people. This was 
because the expectations for life and the standard of living of middle-middle class people were 
higher than for lower middle class people in comparison. 
 
Keywords:  suburban community, the feeling of security 
 
บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทํารายงานการวิเคราะหสถานการณ
ความยากจนและความเหล่ือมลํ้าในประเทศไทย ซ่ึงชี้ใหเห็นไดวา ปญหาความยากจน และความเหล่ือมลํ้า เปนปญหา
สําคัญที่สังคมใหความตระหนักเพิ่มขึ้นอยางมาก อันที่จริงในสามทศวรรษที่ผานมา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยไดทําใหความยากจนลดลงไดอยางมาก ปญหาความเหล่ือมลํ้าหรือความไมเทาเทียมยังคงเปนปญหาสําคัญของไทย 
เปรียบเทียบประเทศตางๆ ในอาเซียน และเม่ือพิจารณาความเหล่ือมลํ้าดานรายได รายไดยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคน
รวยที่สุด 10% ซ่ึงถือครองรายไดสูงถึง 35% ของรายไดทั้งหมด ในขณะที่กลุมคนจนที่สุด 10% ถือครองรายไดเพียง 
1.6% ของรายไดทั้งหมดเทาน้ัน หรือกลาวอีกอยางหน่ึง ความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจน
ที่สุดหางกันถึง 22.1 เทา ปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้ายอมเปนเรื่องที่กระทบตอความม่ันคงในชีวิตของ
ประชาชน 
 การพิจารณาปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าตามรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและ
ความเหล่ือมลํ้าในประเทศไทย ถือไดวาเปนการพิจารณาจากขอมูลเชิงภววิสัย (Objective) ความเหล่ือมลํ้าน้ัน ยังมี
ความหมายในเชิงอัตวิสัย (Subjective) อีกดวย ดังพิจารณาไดจากขอความที่วา “อีกดานหน่ึงที่ลืมไมไดเปนอันขาด
ทีเดียวคือ ‘ความเหล่ือมลํ้า’ เปนความรูสึก...” หรือกลาวอีกในหน่ึง การพิจารณาความเหล่ือมลํ้าเฉพาะการดูที่ตัวเงิน
รายไดเทาน้ันยังไมเพียงพอ ความเหล่ือมลํ้าที่เปนความรูสึกน้ีไดรับอิทธิพลจากเงื่อนไขทางสังคม (อาจเรียกในที่น้ีอีกคํา
วา เงื่อนไขทางภววิสัย) ดวย ดังที่กลาววา เงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม (ครอบคลุมเงื่อนไขทางเศรษฐกิจดวย) ที่มี
อิทธิพลกําหนดความพอใจในตนเอง ในทํานองเดียวกับความเหล่ือมลํ้าที่มีลักษณะอัตวิสัยดวยน้ัน คําวา “ความม่ันคงใน
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ชีวิต” ก็มีลักษณะอัตวิสัยดวยเชนกัน ดังที่เรียกกันวา “ความรูสึกม่ันคงในชีวิต” น่ันเอง, ทั้งน้ีทั้งน้ันสําหรับในการศึกษา
จากแงของความม่ันคงในชีวิตในแงอัตวิสัย หรือความรูสึกม่ันคงในชีวิตในที่น้ีน้ัน ยอมมิไดหมายถึงการปฏิเสธเงื่อนไขภว
วิสัย แตเปนการศึกษาอยางรอบดาน ทําใหเกิดดุลยภาพแหงความรู โดยในการศึกษาในสวนขอมูลเชิงประจักษ การ
ยกระดับหลักประกันความม่ันคงในการอยูอาศัยของคนในชุมชน ปจจุบันคนในชุมชนมีลักษณะประกอบดวยคนยากจน
เปนคนสวนนอย ตามมาดวยคนสวนใหญที่เปนคนชนชั้นกลางลาง และสวนที่มี มีจํานวนมากรองลงมาคือคนชั้นกลาง
กลาง พัฒนาการของคนในชุมชนดังกลาวจึงมีลักษณะสอดคลองกับพัฒนาการของสังคมไทยที่มีการเปล่ียนแปลงสัดสวน
จากกลุมผูยากจนซ่ึงเปนสัดสวนสวนใหญในสังคม มาเปนกลุมคนชนชั้นกลางลางเปนสัดสวนสวนใหญในสังคม  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความรูสึกม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนในสวนที่มีฐานะเปนคนยากจน ที่มีฐานะคนชนชั้นกลางระดับ
ลาง และที่มีฐานะคนชนชั้นกลางระดับกลางในปจจุบัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 นอกเหนือจากการศึกษาจากเอกสารแลว การศึกษาครั้งน้ีใชอีก 2 วิธี คือการสัมภาษณ และการสังเกต ใน
ฐานะที่เปน “คนใน” ชุมชนเอง 
 การสัมภาษณไดคัดเลือกผูถูกสัมภาษณที่เปนผูใหขอมูลหลักคือ ผูมีฐานะยากจน ผูมีฐานะคนชั้นกลางระดับ
ลาง ผูมีฐานะคนชั้นกลางระดับกลาง ในชุมชนมิตรมงคล ซ่ึงเปนชุมชนชานเมืองรวมทั้งส้ินจํานวน 27 คน (รายละเอียด
เกณฑการพิจารณาผูยากจน ผูมีฐานะชนชั้นกลางระดับลาง และผูมีฐานะชนชั้นกลางระดับกลาง จะไดกลาวในบทท่ี 4) 
 เน่ืองจากผูศึกษาเปนคนในชุมชนมิตรมงคล จึงมีฐานะเปน “คนใน” ในการสังเกตและมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนเสมอมา มีความใกลชิดสนิทสนมกับทุกครัวเรือนในชุมชน เพราะการอยูอาศัยรวมกันมาตั้งแตตอนอยูที่
ชุมชนเดิม และตอมาโยกยายมาอาศัยอยูในชุมชนใหมตั้งแตยี่สิบกวาปที่แลว อยางไรก็ตาม การเปน “คนใน” มิได
หมายความวาจะปราศจากขอออนในการศึกษาไม โดยเฉพาะการที่ผูเขียนมีฐานะทางชนชั้นหน่ึง ตลอดจนมีคานิยม 
ความเชื่อเก่ียวกับความม่ันคงในชีวิตแบบหน่ึง อาจทําใหมีอคติตอผูที่แตกตางจากผูเขียนได ปญหาดังกลาวผูศึกษาไดรับ
การกวดขันจากอาจารยที่ปรึกษาอยางมากในทามกลางกระบวนการเวลาถกเถียงกับอาจารยอยางยาวนาน โดยอาจารย
ที่ปรึกษาไดไปตรวจสอบการสัมภาษณในบางรายดวย เปนผลใหในระยะหลังของของการศึกษาผูศึกษาคอยๆ พัฒนา 
การเปดใจยอมรับประสบการณของคนในชุมชนผูมีฐานะแตกตางจากผูเขียน ไมดวนตัดสินใจคนอ่ืนตามคานิยม ความ
ทะเยอทะยานปรารถนา หรือโลกทัศนของผูศึกษาเอง 
 1. ทําใหเกิดความเขาใจความรูสึกม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนในสวนที่มีฐานะเปนคนยากจน ที่มีฐานะคนชน
ชั้นกลางระดับลาง และที่มีฐานะคนชนชั้นกลางระดับกลางในปจจุบัน 
 2. ไดขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่เก่ียวกับความรูสึกม่ันคงในชีวิตของประชาชน 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ชุมชนชานเมืองกับความรูสึกม่ันคงในชีวิต” ตองการทราบวาคนในชุมชนในสวนที่มีฐานะเปน
คนยากจน ที่มีฐานะคนชนชั้นกลางระดับลาง และที่มีฐานะคนชนชั้นกลางระดับกลางน้ัน มีความรูสึกม่ันคงในชีวิต
อยางไรในปจจุบัน การศึกษาน้ีไดนํากรอบความคิด “ความรูสึกม่ันคงในชีวิต” ที่เสนอโดยวสันต ลิมปเฉลิม มาทดสอบ
เชิงประจักษ โดยศึกษาจากกรณีชุมชนมิตรมงคลซ่ึงเปนชุมชนที่มีลักษณะทั่วไปแบบชุมชนชานเมือง ตามนิยามของ
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ชีวิตของชุมชนมิตรมงคลมีลักษณะสอดคลองกับชีวิตการพัฒนา ของสังคมไทยกลาวคือ 
ในสามทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยไดแกไขปญหาความยากจนไดลดลงจากรอยละ 65.17 ของประชากร ในป 2531 
เปนรอยละ 7.21 ของประชากร ในป 2558 ทําใหสัดสวนชนชั้นยากจนลดลงและชนชั้นกลางลางกลายเปนชนสวนใหญ 
ชุมชนมิตรมงคลราวกอนสามทศวรรษหลังน้ี เปนชุมชนแออัด ชาวบานไมมีกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัย การโยกยายสูชุมชนมิตร
มงคลใหมดวยการกอตั้งชุมชน ชานเมือง โดยการรวมตัวของชุมชน กอปรกับนโยบายชวยเหลือของภาครัฐ และองคการ
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เอกชนตางประเทศดานพัฒนาที่อยูอาศัยทําใหชาวบานมีกรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัยและมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คนใน
ชุมชนสวนใหญปจจุบนัมิใชคนยากจน แตคือคนชนชั้นกลางลาง 
 ผลการศึกษาครั้งน้ียืนยันกรอบความคิด “ความรูสึกม่ันคงในชีวิต” ที่ชี้วา ความรูสึกม่ันคงในชีวิตเปนผลของ
ความสัมพันธระหวางทรัพยสิน/รายไดที่คนมี กับส่ิงที่คนน้ันอยากหรือคาดหวัง ทรัพยสินรายไดที่มีอยางเดียว ไมใช
ตัวกําหนดความรูสึกม่ันคงในชีวิต แตยังมีความอยากเปนเงื่อนไขสําคัญที่กําหนดความรูสึกม่ันคงหรือไมม่ันคงในชีวิตดวย 
ถามองในรูปเศษสวน ส่ิงที่มีคือตัวเศษ แตส่ิงที่อยากคือตัวสวนซ่ึงมีอิทธิพลมาก 
 การที่การศึกษาน้ีตั้งคําถามวิจัยเก่ียวกับชนชั้นกับความรูสึกม่ันคงในชีวิต แตก็ไมไดหมายความวา ปจจัยทาง
ชนชั้นกําหนดอยางเถรตรงตอความรูสึกม่ันคงในชีวิต ผลการศึกษาชี้ในภาพกวางเชิงภววิสัยดานชนชั้นกับความแตกตาง
ของความรูสึกม่ันคงในชีวิต แตความรูสึกม่ันคงในชีวิตซ่ึงเปนอัตวิสัยซ่ึงเปนการคิดเลือกของปจเจกบุคคลน้ันก็ไดรับ
อิทธิพลจากภววิสัยที่หลากหลาย แมภววิสัยดานชนชั้นจะเปนพื้นฐานหรือเบื้องหลังสําคัญก็ตาม แตก็มีปจจัยภววิสัยอีก
หลายอยางที่มีอิทธิพล เชนการปลูกฝง เผยแพรคานิยมหรือวิธีคิดบางประการในสังคม ตลอดจนการคิดเลือกของปจเจก
บุคคลเองดวย 
 ผลการศึกษาพบวาคนจนในชุมชนมีแนวโนมจะสะทอนความรูสึกม่ันคงในชีวิตมากกวากลุมคนชนชั้นกลางลาง
และกลุมคนชนชั้นกลางกลางในชุมชนโดยเปรียบเทียบ การที่คนจนไมไดมีความคาดหวังหรือความอยากสูงนักน้ัน
จุดสําคัญมาจากการไมไดคิดเปรียบเทียบสถานะกับคนที่เหนือกวา เพราะน่ันดูเปนส่ิงที่ไกลหางเกินไปหรือเปนไปไดยาก
ในทางความเปนจริง แตกลุมคนจนในชุมชนกลับเปรียบเทียบสถานะกับคนที่ยังยากจนกวาซ่ึงอยูนอกชุมชน หรือ
เปรียบเทียบกับสถานะของตนในอดีตที่ยากจนกวาปจจุบัน นอกจากน้ีการยึดวิธีคิดที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเอง 
(เชน เศรษฐกิจพอเพียง) ก็เปนสวนสําคัญชวยใหกลุมคนจนที่ศึกษามีความรูสึกม่ันคงในชีวิต 
 สําหรับคนชนชั้นกลางลางมีความรูสึกไมม่ันคงในชีวิตสูงกวากลุมคนจน สาเหตุนาเปนเพราะแมคนชั้นกลางลาง
มีรายไดมากกวาคนจนก็ตาม แตในขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานการใชชีวิตที่สูงกวาดวย รายไดที่มีจึงมักไมพอ ชนชั้นกลาง
ลางมีความคาดหวังที่จะเล่ือนฐานะขึ้น (เพราะในดานหน่ึงมีโอกาสความเปนไปไดมากกวาคนจน) และมักคิดเปรียบเทียบ
สถานะกับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเหนือกวา แตการที่ยังไมสามารถเล่ือนฐานะไดหรือดํารงสถานะที่เปนอยูอยางปริ่มๆ ก็
ทําใหรูสึกไมม่ันคง 
 สําหรับคนชนชั้นกลางกลางในเชิงหลักคิดมักไมตางจากชนชั้นกลางลาง ในขอที่เปรียบเทียบสถานะกับผูที่
เหนือกวา แตชนชั้นกลางกลางโดยทั่วไปในชุมชนที่ศึกษากลับจะยิ่งสะทอนความรูสึกไมม่ันคงมากเสียยิ่งกวาชนชั้นกลาง
ลางเสียอีก เหตุที่เปนเชนน้ีนาเปนเพราะชนชั้นกลางกลางเปรียบเทียบสถานะกับผูที่มีฐานะสูงกวาตนซ่ึงมีฐานะหางไกล
ยิ่งกวาการที่ชนชั้นกลางลางเปรียบเทียบกับผูที่มีฐานะสูงกวาตน ชนชั้นกลางกลางมีศักยภาพในการกอหน้ีในสัดสวนและ
ปริมาณที่มากกวา ความทะเยอทะยานคาดหวังในชีวิตสูงกวา ความรูสึกไมม่ันคงความกังวลจึงมีแนวโนมสูงกวาโดย
เปรียบเทียบ 
 ขอคนพบขางตนเปนเพียงสวนหน่ึง การศึกษาความรูสึกม่ันคงในชีวิตไมไดมีความชอบธรรมที่จะทําใหละเลย
การพิจารณาปจจัยสําคัญเชิงโครงสรางที่อยูเบื้องหลัง ในบทน้ีใครขอวิเคราะหปจจัยเชิงโครงสรางอยางสังเขป ดังน้ี 
 ในสวนของกลุมคนจน การที่คนจนในชุมชนมีความพอใจในชีวิต จะพบวา คนจนในชุมชนน้ีโดยเปรียบเทียบ 
พวกเขาก็ยังจนนอยกวาอดีตของตน และจนนอยกวาคนจนที่อยูนอกชุมชนที่เขาไดทราบ นโยบายรัฐดานการพัฒนาที่อยู
อาศัยที่ผานมามีสวนชวยวางรากฐานความม่ันคงทางวัตถุรองรับพื้นฐานการครองชีวิตไว กลุมคนจนนอกจากไดรับ
สวัสดิการทั่วไปอยางบัตรทอง และเบี้ยยังชีพในกรณีผูสูงวัย (ซ่ึงมีความหมายกับเขาอยางมาก) แลว กลุมคนจนยังไดรับ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐดวย 
 ในสวนของกลุมชนชั้นกลางลางและชนชั้นกลางกลาง ปญหาของพวกเขาคือประเด็นความเหล่ือมลํ้า สาม
ทศวรรษที่ผานมาระบบเศรษฐกิจไทยแกปญหาความยากจนไดคอนขางสําเร็จแตการแกปญหาความเหล่ือมลํ้ายังเปน
ปญหาที่ใหญที่ยังแกไขไดไมสําเร็จนัก ปญหาน้ีจะยิ่งเห็นไดชัดขึ้นอีกเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนซ่ึงเรามีความ
เหล่ือมลํ้าสูงสุด 
 อาจกลาวในแงหน่ึงไดวา การที่ทุกวันน้ีประเทศไทยประสบปญหากับดักรายไดปานกลางน้ัน ก็เปนการสะทอน
ในทางหน่ึงวา เรายังมีสัดสวนของผูมีรายไดเปนชนชั้นกลางลางจํานวนมากน่ันเอง จากการศึกษาชนชั้นกลางลางและ 
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ชนชั้นกลางกลางในครั้งน้ี เน่ืองจากเปนการศึกษามุงที่การพิจารณาสภาพความรูสึกม่ันคงในชีวิตโดยมิไดมุงสอบถาม
ทัศนะของชนชั้นดังกลาวตอปญหาสภาพสังคม ก็ทําใหการศึกษาน้ีมีขอจํากัดในแงน้ีดวย อยางไรก็ตาม การท่ีชนชั้นกลาง
ลางและชนชั้นกลางกลางสะทอนความรูสึกไมม่ันคงในชีวิตมากน้ี ก็เปนส่ิงที่ยืนยันถึงความจําเปนที่จะตองมีการ
แกปญหาความคาดหวังดังกลาว 
 ความเหล่ือมลํ้าเปนธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมน้ันเปนที่ยอมรับกันอยู แตประเด็นสําคัญคือปญหา
ความเหล่ือมลํ้าอยางมากเปนเรื่องที่ไมไดรับการยอมรับ ระบบสังคมที่ดีตองเปนระบบที่ทําใหผูคนรูสึกวาแมมีความ
เหล่ือมลํ้า แตเปนความเหล่ือมลํ้าที่รับได โดยคนที่มีฐานะดอยกวามีความคาดหวังไดวาตนมีโอกาสเล่ือนขั้นทางสังคมได  
 การแกปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเปนส่ิงที่โดยทั่วไปแลวระบอบประชาธิปไตยทําไดดีกวาระบอบ
อํานาจนิยม เพราะการที่ระบอบประชาธิปไตยโดยธรรมชาติเปนระบอบที่เปนปฏิปกษกับความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ
การเมือง ความเทาเทียมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนตัวถวงดุลความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจที่เกิดโดย
ธรรมชาติของระบบทุนนิยม การที่ทิศทางการเมืองไทยในปจจุบันเปนไปในลักษณะที่รัฐขาราชการฟนคืนกลับมามี
อํานาจนําอีกครั้ง และมีแนวโนมอาจจะยืดเยื้อยาวนาน จึงเปนเรื่องที่ทาทายอยางยิ่งวารัฐไทยจะสามารถลดความเหล่ือม
ลํ้าทางเศรษฐกิจไดเพียงใด แตจะอยางไรก็ตาม ธรรมชาติของความตองการของคนในสังคมที่พัฒนาขึ้นจะไมไดตองการ
เพียงแตเรื่องปากทอง หากตองการสิทธิ ศักดิ์ศรี การมีสวนรวม และความเทาเทียมทางการเมืองอีกดวย ความเทาเทียม
ทางการเมืองหรือความไมเหล่ือมลํ้าทางการเมืองจึงไมเพียงแตเปนวิถีสูการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเทาน้ัน แตยัง
เปนเปาหมายหรือคุณคาในตัวเองอีกดวย 
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