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1. เพ่ือเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ในรูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการผ่านสิ่งพิมพ์ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและผลที่ได้จากการวิจัย
ระหว่าง คณาจารย์นักวิชาการนักศึกษาและบุคคลทั่วไปตลอดจนการแสดงความคิด เห็นที่น าไปสู่การต่อยอด
และพัฒนานวัตกรรม ใหม่ๆ  

3. เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาและขยายเครือข่ายการน าผลงานทางวิชาการการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง องค์การ สังคม และประเทศชาติตลอดจนสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างนักวิจัยจากสถาบัน ต่าง 
ๆ ผู้จัดท าและเผยแพร่: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ที่ปรึกษา ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรณาธิการ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  

กองบรรณาธิการ ดร. ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผศ.ดร.อังกูร ลาภธเนศ  ผศ.ดร.ประพันธ์ 
ชัยกิจอุราใจ  ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวร
วัฒนา 

 ฝ่ายสารสนเทศ ผู้อ านวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  

ก าหนดเผยแพร่ : ราย 4 เดือน ปีละ 3 เล่ม  

ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 

(วันสุดท้ายของการรับบทความวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี)  

ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน ธันวาคม- มีนาคม 

(วันสุดท้ายของการรับบทความวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี) 

ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน เมษายน- กรกฎาคม  

(วันสุดท้ายของการรับบทความวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ขันธนภา  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร  

3. รองศาสตราจารย์ ดร ทองฟู ศิริวงศ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร กุณฑลบุตร 

5. ผู้ช วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจ าปา  

7. ผู้ช วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตพุร สังขวรรณ  

9. ดร. นรพล จินันท์เดช  10. ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูรณ์  

11. ดร.ภานุ เชาร์ปรีชา 12. ดร .ชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์ 

13. ดร.วรินทร กังวานทิพย์ 14. ดร. อรอนงค์ ภู่เจริญ  

15. ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์ 16. ดร.เผด็จ เย็นวิชัย 

17. ดร.นัสทยา ชุ่มบุญชู  18. ดร. พัชรมน รักษพลเดช 

19. ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์  20. ดร.นทษร สุขสารอมรกุล 

21. ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล 22. ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ 

23. ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล 24. ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา 

25. ดร.สุมนา จันทราช 26. ดร.สุตาภัทร คงเกิด 

27. ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์  
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Editor’ Note 

บทบรรณาธิการ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงที่มีความส าคัญยิ่งต อการวางรากฐาน  
ในการพัฒนาประเทศเป็นการต่อยอดจากการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน๎นความรู้ความเข๎าใจในวิชาชีพและ
วิชาแห่ง ชีวิตความส าคัญในการส งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพ่ือสร๎างองค์ความรู้ ในด๎านบริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการประดิษฐ์คิดคั้น และได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร๎างเวทีในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะ
น าไปสู่การศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมใหม่สู่ความยั่งยืนและด๎วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด๎านการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็น องค์กรที่มีหน๎าที่หลักในการดูแลและผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบ
ไปให๎มีคุณภาพเป็นไปตามความต๎องการ ของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด๎านการ
จัดการ ได๎มีการจัดตั้งขึ้นครบ 7 ปีในการผลิตบุคลากร ทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส วนของ
บริหารธุรกิจ การบริหารภาครัฐและการบริหารการศึกษา ในโอกาสนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด๎านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได๎จัดท าวารสารเพ่ือเป็นการ น าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการ
นักวิจัยและบุคคลทั่วไปเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการที่ เกี่ยวข๎องกับองค์ความรู้ในศาสตร์ต างๆและ
เพ่ือสร๎างกระบวนการและเป็นเวทีให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง วิชาการผลงานการศึกษาของงานวิจัยที่จะ
เป็นประโยชนทั้งต อตนเองสังคมและประเทศชาติต อไป คณะกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้
พิจารณนาบทความ ที่มีส วนชี้แนะให๎ผลงานมีคุณภาพ มีคุณค าทางวิชาการ ท๎ายนี้ขอเชิญนักวิชาการได๎ส ง
ผลงานเพ่ือสร๎างผลงานที่ดีเพ่ือน ามาใช๎ในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น 
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ผู้เขียน เร่ือง หน้า 
   
กานต์รวี  เจริญเกียรติภักดี* 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร** 
 

การน านโยบายเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 

1-7 

นุชจรินทร์  ฟ้ืนชมภู*ศาสตราจารย์ 
ดร.สุรชัย ศิริไกร** 
 

ความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

8-15 

ไปยาล ชุมประเสริฐ*รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิัฒน์** 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการ
ไปรษณีย์สาขาตลิ่งชัน 
 

16-20 

พุฒธิพล  ฮวบศรีพันธุ์ * ดร.ชาติชาย 
นรเศรษญาภรณ์ ** 
 

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

21-27 

ภูริภัทร์  สวสัดิเวช*ศาสตราจารย์ ดร.
สุรชัย ศิริไกร** 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 

28-34 

รติชา สิงหะพล*รองศาสตราจารย์ ดร.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์** 
 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพัทลุง 
 

35-38 
 

วรารัตน์  สอิ้งแก้ว* ดร.ชาติชาย 
นรเศรษฐาภรณ์** 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรของบุคลากรกรม
ชลประทาน 
 

39-47 

วิทยา ดลวัฒนกุล * ศาสตราจารย์ ดร.
ไชยา ยิ้มวิไล** 
 

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดจันทบุรีตามแนวทางประชารัฐ 
 

48-55 

วิริยะพงษ์  วีระพงษ์ * ดร.ชาติชาย  
นรเศรษฐาภรณ์** 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนผู้เข้าร้อง
ทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหางแมว 
 

56-61 

ศิริเพ็ญ ชูรัก*ดร.ชาติชาย นรเศรษฐา
ภรณ์** 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ
รถเมล์ปรับอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

 
 
 

62-67 
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ผู้เขียน เร่ือง หน้า 
   
อลงกรณ์ ถิระสัตย์ * ศาสตราจารย์ 
ดร.สุรชัย ศิริไกร** 
 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
กรณีศึกษา: องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย 
 

75-81 

อิทธิพล สายลิ่ม *ดร.ชาติชาย  
นรเศรษฐาภรณ์** 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 
 

82-90 

อภิชาต  แป้นรักษา*รศ.ดร.ปิยากร 
หวังมหาพร 
 

ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์  
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 

91-97 

ปณิดา  เรือนนิล 
 

การลดปัญหาสินค้าขาดมือด้วยเทคนิคการวางแผนการพยากรณ์
และเติมเต็มสินค้ารว่มกัน กรณีศึกษา : บริษัทน าเข้าและส่งออก
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า คลังสินค้าอากาศยาน 
 

99-107 

อนิรุต  ทรัพย์สุคนธ์ 
 

การวางผังคลังสินค้าห้องเย็นกรณีศึกษา : ห้องเย็น ส.ทรัพย์
สมุทร 
 

108-114 

คุณานนท์ จงทอง 
 

การลดความเสียหายจากกระบวนการขนส่งสินค้าปลาทะเลแช่
แข็ง กรณีศึกษา : ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร สาขา บุรีรัมย์ 
 

115-120 

พนารัตน์  เหล่าพงศ์เจริญ 
 

การหาท าเลที่ตั้งคลังสินค้าด้วยเทคนิควิธีศูนย์กลางโน้มถ่วง
และวิธีการประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย กรณีศึกษา : 
ธุรกิจน าเข้าวัตถุดิบอาหาร 
 

121-132 

พัทชา มากสมบูรณ์ 
 

การตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ด้วยเทคนิควิธีการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้นกรณีศึกษา : ร้านรักษณีย์นวดไทย
และสปา 
 

133-140 

ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุก
และรถไฟ 
 

141-149 

กวิน พินส าราญ 
 
 

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก (Q-
Mark) กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด 
 

150-163 
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ผู้เขียน เร่ือง หน้า 
 
เมอัปสร  สายแก้ว 

 
การศึกษาต้นทุนกิจกรรมของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 

 
164-173 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการน านโยบายเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุ/เงื่อนไขของการเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน
พ้ืนที่อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษาการตัดสินใจของนายอ าเภอมะขามในการพิจารณาอนุมัติเพ่ิมชื่อ
และรายการบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาในครั้งนี้คือ 
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 คน การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การตีความในการวิเคราะห์
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
  ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไข/สาเหตุของการเป็นคนไร้รัฐ หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่อ าเภอ
มะขาม มีอยู่ด้วยกัน 4 เงื่อนไข/สาเหตุ ด้วยกันตามล าดับความถี่มากไปหาล าดับความถี่น้อย อันดับ 1 คือ  
บิดาและมารดาไม่ได้แจ้งเกิดให้ อันดับ 2 คือ มารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/คนต่างด้าวขณะที่คลอดตน
และบิดาไม่ได้แจ้งเกิดให้ตนเอง อันดับ 3 คือ ไม่เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรเป็นเวลานานรายการบุคคลจึง
หายไป และอันดับ 4 คือ บิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนขณะที่มารดาคลอดตนเอง การใช้ดุลย
พินิจของนายอ าเภอในการการตัดสินใจอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน มี
อยู่ใน 2 ลักษณะด้วยกันคือ การอ้างอิงข้อมูล  และ การคิดพิจารณา (ST) และการอ้างอิงข้อมูล และ การใช้
ความรู้สึก (SF)  
ค าส าคัญ: นโยบายเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน, อ าเภอมะขาม, จังหวัดจันทบุรี  

 
ABSTRACT 
 This is the study about nationalityless person becoming a citizen policy 
implementation in Makham district, Chantaburi province. The objectives the study are 1 )  to 
study the causes / conditions of being the stateless person in Makham district , Chantaburi 
province. 2 )  to study the decision of Makham sheriff in the approval of adding name and 
person to persons who do not have registration status. The key informants in this study are 
10  unregistered people in Makham district, Chantaburi province. This study is a qualitative 
study. The interview was a tool to collect data from all key informants and use interpretation 
in data analysis. The study uses data validation with triangulation. The study indicated that 
the cause of being a stateless person is 4  reasons, sort by frequency to very low. First, the 
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father and mother did not notice the birth, 4 cases. Second, a mother who was not registered 
at the time of birth and their father did not report birth to themselves, 3  cases. Third, they 
not registered for a long time in the list of people lost ,2 cases and Fourth, the parents were 
nationalityless person, while their mothers were maternity. The sheriff's discretion in decision-
making to approve the addition of names and persons of persons with no registration status 
by 1. Sensing- Thinking (ST) 2. Sensing- Feeling (SF). 
KEYWORDS:  Nationalityless Person Becoming A Citizen Policy Implementation,  
           Makham District, Chantaburi Province 
 
บทน า 

ปัญหาการเป็นคนไร้สัญชาติ คนไร้สัญชาติ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าการเป็นผู้ที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่กฎหมายของรัฐใดๆ ไม่รองรับ
สถานะการเป็นพลเมืองนั้นกระทบทุกสิทธิในการใช้ชีวิต เนื่องด้วยไม่มีรัฐใดรัฐรองรับดังนั้นการอาศัยอยู่ที่ใดก็
ย่อมเป็นบุคคลผิดกฏอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการใดๆ ที่รัฐจัดให้บริการได้ คุณภาพชีวิตของ
บุคคลกลุ่มนี้ย่อมด้อยในทุกด้าน ไม่อาจให้กฎหมายของรัฐใดคุ้มครองได้ยกเว้นกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งนั้นก็ยังไม่เพียงพอให้บุคคลกลุ่มนี้มีศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพที่ควรจะเป็น 

การก่อก าเนิดรัฐไทยซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการรวมศูนย์อ านาจนั้น  ประกอบไปด้วยประชากรหลายชาติ
พันธ์ซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่รัฐไทยก่อนที่รัฐไทยจะก่อก าเนิดพร้อมทั้งมีกฎหมายในการจัดท าทะเบียนประชากร  
ซึ่งในปัจจุบันผู้คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่ในพ้ืนที่รัฐไทยมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสืบเชื้อสายกันมาจนถึง
ปัจจุบันยังมีอีกจ านวนหนึ่งที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการแจ้งเกิดในฐานะคนไทยด้วยเหตุของความไม่รู้ของผู้ที่เป็น
บิดามารดา หรือจะด้วยความยากล าบากในการเดินทางไปแจ้งเกิดท่ีอ าเภอในสมัยหลายสิบปีที่แล้ว จึงท าให้คน
เหล่านี้กลายเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในปัจจุบัน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงภายใน
ของรัฐ รักษาความสงบเรียบร้อย บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน หนึ่ งในงานหลักของกรมซึ่งเป็นหัวใจ
ของงานความมั่นคงภายในนั่นก็คืองานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน   บัตรประชาชน และ
เลขประจ าตัวประชาชนเป็นสิ่งที่แสดงการมีตัวตนของปัจเจกบุคคลของแต่ละรัฐ  ในการใช้แสดงตัวเพ่ือรับ
สวัสดิการ บริการสาธารณะจากรัฐในฐานะพลเมือง  และใช้แสดงสิทธิที่พลเมืองมีหน้าที่ต่อรัฐเช่นกัน  เช่น ใช้
ในการเลือกตั้งในระดับต่างๆ เป็นต้น เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ใดที่ไม่บัตรประชาชนเนื่องด้วยการเป็นบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม เป็นผลให้ผู้นั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะจากรัฐได้  เช่น 
การรักษาพยาบาล สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ - ผู้สูงอายุเป็นต้น  

ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายต้องการให้เป็นประเทศไทย 4.0 คือเป็นประเทศที่มี
นวัตกรรมทางความคิดและประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ด้วย
วิสัยทัศน์ดังกล่าวหากประเทศไทยยังมีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ขาดโอกาสในการยกคุณภาพชีวิตให้
เท่ากับพลเมืองรัฐไทยก็เป็นเรื่องยากที่จะด าเนินนโยบายพัฒนาประเทศไม่ว่าจะด้านใดๆ โดยที่รัฐทอดทิ้ง
บุคคลเหล่านี้ไว้เบื้องหลัง  ซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ควรได้รับการช่วยเหลือด้านสัญชาติโดยเร็ว
เนื่องจากยังมีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีเชื้อสายไทยที่รอการพิสูจน์สัญชาติเพ่ิม
ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเพ่ือขอมีบัตรประชาชนในการแสดงตัวบุคคลและการเข้าถึงสวัสดิการ
และบริการสาธารณะของรัฐอยู่เป็นจ านวนมาก  โดยในขณะที่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนรอพิสูจน์
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สัญชาติอยู่นั้น  ไม่ได้มีหลักประกันใดๆ ในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้หากบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
คือประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยมานานและเกิดในเมืองไทยแล้วโดยที่แท้จริงเขาคือประชาชนคนไทย หาก
ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทยแล้วนั้น ความรักชาติ รักในความเป็นประชาชนพลเมืองไทย ก็ย่อมจะไม่
สามารถเกิดข้ึนได้และจะท าให้ความมั่นคงของประเทศนั้นต่ าลงด้วยเช่นกัน 

ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงท าให้ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า การเข้าใจประวัติความเป็นมา  การใช้ชีวิต 
ประเด็นส าคัญที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักและหาวิธีในการน ากฎหมาย
ทะเบียนราษฎร ข้อสั่งการ นโยบายกรมการปกครองมาปฏิบัติ ในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” และ หลักธรร
มาภิบาล มาใช้แก้ไขปัญหานี้อย่างถูกต้องและโปร่งใส และมีทัศนะคติในเชิงบวกต่อบุคคลที่ ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน เนื่องมาจากในอดีตได้มีการทุจริตทางทะเบียนโดยการให้คนต่างด้าวสวมตัวเป็นคนไทยแล้วมา
ด าเนินการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการทุจริตโดยทั้งมีเจตนาและไม่มี
เจตนาเพราะโดนหลอกจากพยานที่มาให้ปากค า ได้รับโทษอาญาและหมดอนาคตในการท างานราชการ  เป็น
สาเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ประสงค์ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพราะกลัวว่าจะท างานกรณี
ดังกล่าวผิดพลาด โดยเฉพาะนายอ าเภอผู้อนุมัติการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน  ผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจประวัติความ
เป็นมาของบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเชื้อสายไทยที่รอการพิสูจน์สัญชาติและตระหนักถึงปัญหาความ
ยากล าบากของการใช้ชีวิตของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพ่ือให้เจ้าหน้าของรัฐสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ ของประเทศไทยต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุ/เงื่อนไขของการเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของนายอ าเภอมะขามในการพิจารณาอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลให้กับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสาเหตุ/เงื่อนไงของการเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน การตัดสินใจของนายอ าเภอมะขามในการพิจารณาอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน และใช้ผลสรุปที่ได้เป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมชื่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
ได้เก็บข้อมูลอย่างละเอียด  ผนวกกับการสัมภาษณ์สอบถามพยานบุคคลรอบตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนจ านวน 4 คน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี อายุ 20-90 ปี จ านวน 10 ราย ในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับการวิเคราะห์ใช้การตีความ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงประวัติความเป็นมาและเข้าใจวิถีชีวิตของการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพ้ืนที่อ าเภอ
มะขามท าให้สามารถแยกประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนฯ ตามสาเหตุ/ปัจจัย/เงื่อนไข และอุปสรรค
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียนและใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นแนวทางพิจารณาอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยน าพระราชบัญญัติ
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การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ข้อสั่งการต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการปกครอง มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหากระบวนการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีอายุ 20-90 ปี ภูมิล าเนาเดิมของครอบครัวอยู่ในภาค มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ทางภาค
อีสาน จ านวน 4 คน (จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และ จ.บุรีรัมย์) ภาคตะวันออก จ านวน 3  คน (จ.
จันทบุรี  จ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และจ.สระแก้ว) ภาคกลาง จ านวน 1 คน (จ.สระบุรี) และภาคเหนือ (จ.
พะเยา) จ านวน 1 คน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 5 คน และ
ไม่ได้เรียนหนังสือจ านวน 4 คน อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอมะขามมากที่สุด จ านวน 60 ปี และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอมะขามน้อยที่สุด จ านวน 1 ปี และทุกคนมีอาชีพรับจ้าง   

สาเหตุ/เงื่อนไงของการเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
 เงื่อนไข/สาเหตุของการเป็นคนไร้รัฐ หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม มีอยู่ด้วยกัน 
4 เงื่อนไข/สาเหตุ ด้วยกันตามล าดับความถี่มากไปหาล าดับความถี่น้อย อันดับ 1 คือ  บิดาและมารดาไม่ได้
แจ้งเกิดให้ จ านวน 4 ราย อันดับ 2 คือ มารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/คนต่างด้าวขณะที่คลอดตนและ
บิดาไม่ได้แจ้งเกิดให้ตนเอง จ านวน 3 ราย อันดับ 3 คือ ไม่เคลื่ อนไหวทางทะเบียนราษฎรเป็นเวลานาน
รายการบุคคลจึงหายไป จ านวน 2 ราย  และอันดับ 4 คือ บิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนขณะที่
มารดาคลอดตนเอง จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อันดับ 1 บิดาและมารดาไม่ได้แจ้งเกิดให้ 
 การที่บิดาและมารดาไม่ได้แจ้งเกิดให้ท าให้กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  เนื่องมาจากว่า
ในสมัยก่อนการคมนาคมมีความยากล าบากต้องนั่งเรือ นั่งเกวียน ขี่ม้า  ระยะทางในการเดินทางไปแจ้งเกิดที่
อ าเภอนั้นก็ไกล การที่จะไปแจ้งเกิดรายการเดียวนั้นจึงไม่คุ้มค่ากับการต้องเสี่ยงภัยและเสียเวลาในการเดินทาง
ไปที่ว่าการอ าเภอ จึงท าให้บุคคลเหล่านี้ต้องรอการแจ้งเกิดหลายปีผ่านไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ทั้ง
ครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ท้องที่อ่ืนที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาเดิม แล้วบิดาหรือมารดาเสียชีวิต  จึงท าให้ไม่
สามารถแจ้งเกิดได้  เนื่องจากไม่มีบิดาหรือมารดารับรอง ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ เพ่ือนบ้านในท้องที่ที่อาศัยใน
ปัจจุบันไม่กล้ารับรองว่าเป็นคนสัญชาติไทย ประกอบกับดุลยพินิจของนายทะเบียนที่ไม่ม่ันใจว่าบุคคลที่ร้องขอ
แจ้งเกิดเกินก าหนดหรือร้องขอเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในขณะนั้นเป็นคนไทยจริงหรือไม่  จึงท าให้นาย
ทะเบียนตัดสินใจไม่อนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลให้ จนกระทั่งบุคคลดังกล่าวกลายเป็นผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน/คนต่างด้าว 

อันดับ 2 มารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/คนต่างด้าวขณะที่คลอดตนและบิดาไม่ได้แจ้งเกิด
ให้ตนเอง 
 การที่มารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/คนต่างด้าวขณะที่คลอดตนและบิดาไม่ได้แจ้งเกิดให้ตนเอง  
ท าให้กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  เนื่องมาจากว่ามารดาเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/
คนต่างด้าว  ไม่สามารถแจ้งเกิดให้บุตรแล้วได้รับสัญชาติไทยได้  ต้องให้บิดาที่มีสัญชาติไทยเป็นคนแจ้งเกิดให้
บุตรเท่านั้น หากไม่สามารถตามหาบิดาที่แท้จริงได้ หรือบิดาที่แท้จริงไม่ใส่ใจที่แจ้งเกิดให้ บุตรก็ไม่สามารถแจ้ง
เกิดแล้วได้รับสัญชาติไทยได้ 
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อันดับ 3 ไม่เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรเป็นเวลานานรายการบุคคลจึงหายไป 
 การที่ไม่เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรเป็นเวลานานรายการบุคคลจึงหายไปท าให้กลายเป็นบุคคลที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 กรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบทะเบียนราษฎร ประกาศก าหนดให้บุคคลภายในประเทศไทย ต้องมีเลขประจ าตัวประชาชน ปรากฏ
ในทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน และก าหนดให้ต้องด าเนินการจนเสร็จสิ้นทั้งหมด ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจากก่อนหน้านี้ ประเทศไทยยังไม่เคยก าหนดเลขประจ าตัวเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นจึง
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือจัดระบบทะเบียนราษฎรให้เทียบเท่านานาประเทศ โดยบุคคลภายในประเทศ
ไทยทั้งหมด จะต้องมีเลขประจ าตัวประชาชน เพ่ือแสดงตนว่าเป็นบุคคลประเภทใด และประกอบกับรอยต่อ
ระหว่างการเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนจากระบบบันทึกด้วยการเขียนมาเป็น
ระบบบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ลงในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมการปกครองนั้น  หากรายการบุคคลใดไม่มี
การเคลื่อนไหวทางทะเบียน ได้แก่ ท าบัตรประจ าตัวประชาชนการแจ้งย้ายที่อยู่  การจดทะเบียนสมรส  การ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฯ ก็จะท าให้การส่งต่อข้อมูลจากระบบบันทึกด้วยการเขียนและต้นฉบับ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอนั้นๆ หายไป ไม่ปรากฏรายการชื่อและรายการบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลฯ  และถึงแม้
จะปรากฏชื่อและรายการบุคคลแล้ว ภาพใบหน้าก็ไม่ตรงกัน คนละคนกัน 

อันดับ 4 บิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนขณะท่ีมารดาคลอดตนเอง 
บิดาและมารดาเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนขณะที่มารดาคลอดตนเองท าให้กลายเป็นบุคคลที่

ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องมาจากการแจ้งเกิดบุคคลใดๆ โดยที่บิดาและมารดาเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนทั้งคู่ย่อมท าให้บุตรเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนด้วย  
 การตัดสินใจของนายอ าเภอมะขามในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มชื่อและรายการบุคคลให้กับบุคคลที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน นายอ าเภอต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
หลักฐานพยานและอาศัยประสบการณ์เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลน าไปสู่การตัดสินใจในการอนุมัติ/ไม่อนุมัติเพ่ิมชื่อ
และรายการบุคคลของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน อยู่ใน 2 ลักษณะด้วยกันคือ 

การอ้างอิงข้อมูล  และ การคิดพิจารณา (ST)  
เนื่องมาจากหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคล ทั้ง 6 

ราย คือ ผลตรวจการตรวจ DNA แสดงความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับบุคคลอ้างอิงที่เป็นคนไทยที่แสดงให้เห็น
ว่ามีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทยนั้น ถือเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมีความเป็นรูปธรรม มี
ความแน่นอนว่าผู้ร้องเป็นคนไทย ประกอบกับค าให้การที่สอดคล้องต้องกันระหว่างบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนกับพยานทุกคนและพยานได้ท าการรับรองว่าบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนผู้นั้นเป็นคนไทย ซึ่ง
นายอ าเภอมะขามตัดสินใจอนุมัติเพ่ิมชื่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีผลการตรวจ DNA กับญาติที่มี
สัญชาติไทย  ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานจากผลการสังเกตและการวัดได้ที่แน่นอน นั่น
คือผลการตรวจ DNA นั่นเอง  

การอ้างอิงข้อมูล และ การใช้ความรู้สึก (SF)  
เนื่องมาจากหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียนนั้น คือพยานเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ และพยานบุคคลทั้ง 4 คนมีความน่าเชื่อถือ 
ค าให้การที่สอดคล้องต้องกันระหว่างบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกับพยานทุกคน  และพยานได้ท าการ
รับรองว่าบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนผู้นั้นเป็นคนไทยจริงถือว่าเป็นการอ้างอิงกับข้อมูลที่มีอยู่ ประกอบกับ
ประสบการณ์ท างานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรมาเป็นเวลาหลายปีของนายอ าเภอมะขาม  จึงท าให้ใช้ดุลย
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พินิจส่วนตัวในการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลดังกล่าว เพราะเหตุผลส่วนบุคคลที่เชื่อว่า
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนดังกล่าวทั้ง 10 ราย เป็นคนไทยอย่างแน่นอน 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าการเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนท าให้ไม่สามารถรับบริการสาธารณะใดๆ 
จากรัฐได้  และหากจะรับบริการก็ต้องจ่ายเงินค่าบริการในอัตราของคนต่างด้าวซึ่งมีราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัว 
ซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเองเป็นผู้ด้อยโอกาสของสังคมอยู่แล้ว  กฎหมายที่บัญญัติไว้ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาสัญชาติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนั้นเปิดช่องทางให้นายอ าเภอใช้ดุลยพินิจในขอบเขตที่
กว้างพอสมควร  และการได้รับการอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลของนายอ าเภอของแต่ละท้องที่นั้น  ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจ ประสบการณ์ และการตัดสินใจของนายอ าเภอแต่ละคน  เป็นอ านาจเฉพาะตัวที่มีแต่นายอ าเภอ
เท่านั้นที่สามารถอนุมัติได้ ปลัดอ าเภอเป็นเพียงผู้ช่วยนายอ าเภอที่ท าหน้าที่ในการแสวงหาพยานหลักฐานและ
พยานบุคคลแล้วเสนอความเห็นให้นายอ าเภอพิจารณา  กรณีเดียวเท่านั้นที่นายอ าเภอไม่สามารถปฏิเสธการ
อนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลได้คือ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีผลตรวจ DNA แสดงความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตกับบุคคลอ้างอิงที่เป็นคนไทยว่าเป็นญาติกัน  ซึ่งไม่ใช่ทุกกรณีที่จะสามารถตรวจ DNA ได้ เนื่องด้วย
การตรวจ DNA มีค่าใช้จ่ายสูง บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสและยากจนอยู่แล้วจึง
ไม่สามารถไปตรวจได้ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง  หากจะรอโครงการตรวจ DNA ของราชการ ก็นานเกินไป จน
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอยู่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต  ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจของ
นายอ าเภอในการพิจารณากรณีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ไม่สามารถใช้การตรวจ DNA ได้นั้น จึงส าคัญ
มากเพราะต้องตัดสินใจอยู่บนความถูกต้องของกฎหมาย  และใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาว่ากรณีนั้นๆ มี
ความเกี่ยวโยงกันอย่างไร มีหลักฐานใดน่าเชื่อถือบ้าง การให้การของพยานแต่ละคนนั้นสอดคล้องต้องกัน
หรือไม่ แล้วจึงประมวลออกมาเป็นการตัดสินใจว่าจะอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนคนนั้นๆ หรือไม่   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ด้วยกฎหมายในเรื่องการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านได้ออกแบบมาดี  หากผู้ด ารง 
ต าแหน่งนี้ควรเป็นผู้มีประสบการณ์  เป็นปลัดอ าเภอที่มีทักษะการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรมาก่อน มีใจ
บริการ หรือไม่ก็ควรได้รับการอบรมด้านงานทะเบียนและบัตรอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการพิจารณาการเพ่ิมชื่อ
และรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ก็จะสามารถใช้ดุลยพินิจในทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่
กลัวการใช้อ านาจรัฐโดยสุจริต ไม่โดนพยานเท็จหลอกลวง เพราะเคยมีนายอ าเภอบางท่านสมัยที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นนายอ าเภอมะขามไม่อนุมัติการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแม้แต่ราย
เดียวตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอมะขาม  แม้จะมีพยานบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือรับรองก็ตาม 

2. ในการส่งรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเข้าโครงการตรวจ DNA โดยกรมการปกครองออก
ค่าใช้จ่ายให้ นั้น กรมการปกครองควรจัดปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะได้รับการ
พิสูจน์ว่าเป็นคนไทยหรือไม่เร็วขึ้น  หากเป็นคนไทยจะได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ได้  และเป็นก าลังในการพัฒนาชาติต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งต่อไปอาจเน้นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในอ าเภอหรือจังหวัดอ่ืน เพ่ือน า
ผลการศึกษาไปก าหนดแนวทางการพิจารณาของนายอ าเภอในการอนุมัติเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการน านโยบายเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านไปปฏิบัติ ให้
ครอบคลุมอ าเภอต่างๆ ในแต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดจันทบุรี  เพ่ือให้แต่ละจังหวัดก าหนดเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  แล้วบรรจุลงในแผนการด าเนินงานของฝ่ายทะเบียน
และบัตรของแต่ละอ าเภอต่อไป 
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ความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
OPINION OF SELF –SECURITY TO QUALITY OF SERVICE OF  

CHACHOENGSAO SOCIAL SECURITY OFFICE 
 

นุชจรินทร์  ฟ้ืนชมภู*ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร** 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกันตนที่มาติดต่อใช้บริการ ณ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
358 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  
   ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ
อยู่ในล าดับแรก รองลงมา ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร และ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ และรายได้ที่แตกต่าง
กัน ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน ยกเว้นอายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ 
 
Abstract 
  The study aims to study : the quality of self-service of Chachoengsao Social Security 
Office And compares quality of service of Chachoengsao Social Security Office with sex, age, 
education level, occupational status, and income. The samples , 358 people were insured 
(who contacted the service at Chachoengsao Social Security Office) The instrument used in 
the study was a questionnaire. The Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation,    t-test, and F-test. 
 The study indicated that Quality of Service of Social Security Office in Chachoengsao 
Province Overall was at a high level. The facilities, quality of service were the first level.               
The second one were the personnel in the service, communication and the process / process 
of service respectively. Comparison of service quality of Chachoengsao classified by personal 
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information found that sex, status and income which were different. Thought that the quality 
of service were different except age, educational level and occupation. 
 
 

Suggestions 
 1 .  Should add a service point for the contact to check the documents. And to be 
accurate in the service process. (Counter Service) to avoid wasting time. And should enhance 
the quality of service providers such as good service. Have a sweet talk And enthusiasm in 
service. 
 2 .  There should be a policy. To improve the personnel. By the staff. Knowledge and 
skills. In a variety of operations. Multi-skill and IT skills to meet the government policy of 
Thailand 4.0. 
 
บทน า 
  กระแสการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความส าคัญและเร่งเดินหน้า
ขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติและเป็นธรรมโดยเร็ว เพ่ือพัฒนาให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นพ้ืนที่ดึงดูดนักลงทุนทั้งชาวไทยและนักลงทุน
ชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหม่ และเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศไทย  อีกครั้งใน 
20 ปีข้างหน้า โดยพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป็นการต่อยอดจาก 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และเพ่ิมอีก 5 
อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ รัฐบาลได้ก าหนดแผนการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -
2564) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจึงเริ่มด าเนินการแล้วเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งสินค้าและประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบ
ตาพุด ระยอง รวมทั้งเชื่อมโยงสู่ทุกภูมิภาค  ทั่วประเทศ และให้ภาคตะวันออกของไทยเป็นประตูสู่สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกท าให้เกิดการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้นอีกมากมายในอนาคต  ท าให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
งานของหน่วยงานให้ตอบสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ. 2564) ของรัฐบาล ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 ของพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) ที่รัฐบาลต้องการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจในประเทศเน้นการเจริญเติบโตภายในให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ือก้าวสู่ Thailand 4.0 ส านักงาน
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ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรามีภารกิจหลักในการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ประกอบกับส านักงานประกันสังคมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้
ว่า “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน” เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจและบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ส านักงานประกันสังคมจึงต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และทันสมัย 
โดยบุคลากรของส านักงานประกันสังคมจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะภายใต้ค่านิยม คือ CHANGEs  
 Creative    สร้างสรรค ์
 Helpful     เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ 
 Accountability    ส านึกรับผิดชอบ 
 Notable Leadership   เป็นผู้น าที่โดดเด่น 
 Go forward into the Digital World ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลก 
      ยุคดิจิตอล 
 Expert & Ethics    เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม 
 Sacrifice    ทุ่มเท และ เสียสละ 
 เพ่ือเป็นการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามนโยบาย EEC ของรัฐบาลในอนาคต ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญ ที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องตระหนัก และยกระดับ
คุณภาพการให้บริการขึ้น ประกอบกับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ให้สมกับการเป็นองค์กรที่เป็น
หลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง ให้กับแรงงานต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แตกต่างกันจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  

 
 
 

 
 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได้ 

  

 

ความคิดเห็นของผู้ประกันตนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
- ด้านบุคลากรในการให้บริการ 
- ด้านการติดต่อสื่อสาร 
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วิธีการศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ ณ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวม
ทั้งหมด 3,389 คน (ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา , 2561 , มีนาคม) ค านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตร
ของยามาเน่ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้เท่ากับ 358 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญจากผู้ประกันตนที่มารับบริการ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test   
 
สรุปผลการศึกษา 

ผู้ประกันตนที่มาติดต่อใช้บริการ ณ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 มีอายุ 25-35 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 มีสถานภาพโสด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 และมีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท  
จ านวน 181คน คิดเป็นร้อยละ 50.6  ความคิดเห็นผู้ประกันตนต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านบุคลากรในการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 ด้านบุคลากรในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และความจริงใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  
รองลงมา ได้รับการต้อนรับอย่างเสมอภาคจากเจ้าหน้าที่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้มารับบริการคนอ่ืน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอกับจ านวนผู้มารับบริการ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
 ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า เอกสารแนะน าการใช้บริการต่างๆอ่านแล้วเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  รองลงมา 
ป้ายแจ้งขั้นตอนต่างๆในการบริการมีให้เห็นชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.69 และส านักงานมี
กล่องแสดงความคิดเห็น เพ่ือรับข้อร้องเรียนต่างๆ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้วพบว่า ความสะดวกในการติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ กับมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
ค าแนะน าเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  รองลงมา เจ้าหน้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
ระเบียบของทางราชการ กับ ส านักงานให้บริการเสร็จทันเวลาตามที่ก าหนดไว้  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 และขั้นตอนการให้บริการของส านักงานมีความเหมาะสม กับเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงานทันที เมื่อ
ขอใช้บริการ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้วพบว่า มีการจัดจุดบริการน้ าดื่มเพียงพอ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  รองลงมา อาคารสถานที่ 
สะอาด เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก กับ ที่พักรอรับบริการ ณ จุดให้บริการต่างๆ เพียงพอ  อยู่ในระดับ
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มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และการจัดป้ายบอกขั้นตอน วิธีการขอรับบริการอย่างละเอียด และชัดเจนถูกต้อง  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกันตนที่มี เพศ รายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน   ส่วนผู้ประกันตนที่มี อายุ 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกัน ด้านบุคลากรในการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 1. คุณภาพการให้บริการ ด้านบุคลากรในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีความจริงใจในการให้บริการ อีกทั้งยัง
ได้รับการต้อนรับอย่างเสมอภาคจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้มารับบริการคนอ่ืน และเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการมีปริมาณเพียงพอกับจ านวนผู้มารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ป้องปก  (2555) 
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค
ในการให้บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒนิกา กองสุข . (2555). คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ใน
ภาพรวมผู้มาใช้บริการเห็นว่าคุณภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้มาใช้บริการได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เป็น
อย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการอีกด้วย 
 2. คุณภาพการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก พบว่า ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรามีเอกสารแนะน าการใช้บริการต่างๆ ซึ่งอ่านแล้วมีเข้าใจ อีกทั้งยังมีป้ายแจ้ง
ขั้นตอนต่างๆในการบริการที่มีความชัดเจน และมีกล่องแสดงความคิดเห็น เพ่ือรับข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศนา ทับทิม (2556) คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาล
เมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ใช้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัด
พิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัด
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เรียงลาดับจากมากไปน้อยคือ ด้านความสุภาพ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
เนื่องจาก ผู้ใช้บริการได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาที่ดี และมี
เอกสารในการประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ผู้ใช้บริการอีกด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทร์ 
สาตราคม และนลินี  ทองประเสริฐ (2560) ศึกษาคุณภาพการให้บริการและความคาดหวังของผู้ประกันตนที่มี
ต่อส านักงาน ประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจาก ผู้ประกันตนได้รับค าแนะน าที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
บริการด้านเอกสารที่ท าให้เข้าใจง่ายต่อการใช้บริการตามขั้นตอน ท าให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
 3. คุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสะดวกในการติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่  อีกทั้งยังมี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าเบื้องต้นตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ   ซึ่งสามารถเสร็จ
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ทันเวลาตามที่ก าหนดไว้  และมีขั้นตอนการให้บริการที่มีความเหมาะสม พร้อมกับเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงาน
ทันที เมื่อได้ขอใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศนา ทับทิม  (2556) คุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ใช้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจาก เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัด
พิษณุโลกมีเจ้าที่ ที่พร้อมให้ค าแนะน าให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งมีการอธิบายขั้นตอนวิธีการให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน
และถูกต้อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลิสรา เปล่งศรีเกิด (2560) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของ
นิติบุคคลอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท 105 พบว่า ผู้พักอาศัยในอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร A 
สุขุมวิท 105 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมมีคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับดี เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่คอยแนะน าการให้บริการ และสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
อีกด้วย 
 4. คุณภาพการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดจุดบริการน้ าดื่มที่เพียงพอ  ซึ่งมีอาคารสถานที่ สะอาด เรียบร้อยทั้ง
ภายในและภายนอก อีกทั้งยังมีที่พักรอรับบริการ ณ จุดให้บริการต่างๆ และการจัดป้ายบอกขั้นตอน วิธีการ
ขอรับบริการอย่างละเอียดอย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทาสิริ แก้วอมตวงศ์ (2556) 
ศึกษาคุณภาพในการให้บริการรับช าระเงินค่าไฟฟ้าของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพในการให้บริการรับช าระเงินค่าไฟฟ้าของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับ พบว่า ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีอาคารที่มีความสะอาด เรียบร้อยและมีจุดบริการต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาทิพย์ สุดหล้า (2555) คุณภาพการ
ให้บริการของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้รับบริการ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดอุบลราชธานีมีอาคารที่มีความสะอาด มีที่จอดรถสะดวกสบายให้กับ
ผู้รับบริการ อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมายให้กับผู้รับบริการอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ควรท าการเพ่ิมจุดบริการให้ผู้มาติดต่อในการเช็คเอกสารต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง เกิดความ
รวดเร็วในการบริการ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการติดต่อ และควรเพ่ิมนโยบายส่งเสริม
คุณภาพของผู้ให้บริการ ทั้งในเรื่องความรอบรู้ในการบริการ การให้บริการด้วยความมีอัธยาศัยที่ดี มีค าพูด
ไพเราะ และมีความกระตือรือร้นในการบริการ ท าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ประกันตนมากที่สุด 
 2. ควรมีการก าหนดนโยบายในการปรับปรุงด้านบุคลากร โดยการให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานที่หลากหลาย (multi-skill) รวมถึงทกัษะด้าน IT เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทย
แลนด์ 4.0 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษา เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนๆ ในการวิจัย ที่อาจส่งผลต่อการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข คุณภาพการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขผลกระทบจากคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข และก าหนดวิธีการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์สาขาตลิ่งชัน 
PEOPLE’S SATISFACTION TO SERVICES PROVIDING OF  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. ศึกษาพัฒนาการให้บริการของ
ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาการ คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 267 จ านวน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.56 มีอายุ 36 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 22.47 มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 27.34 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 22.97 อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการ
ไปรษณีย์ ตลิ่งชัน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ค่า S.D. เท่ากับ 0.82  จากการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่ง
ชันอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การให้บริการ ที่ท าการไปรษณีย์สาขาตลิ่งชัน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1.) to study the level of satisfaction with the 
service of the Post office at Taling Chan branch 2.) to compare the level of satisfaction with 
services of Taling Chan Post Office branch further classified by personal factor 3.) to study the 
development of Thaling Chan Post Office services.The instruments of research Questionnaires 
and samples of 267 by way of a simple random sample 

The results showed that the general information was mainly male, over 36 years old 
were 22.47 %. The study of master's degree or equivalent were 27.34 and have professional 
worker, were 22.97 at a high level in the analysis of people's satisfaction with the service of 
the post office was further overall at a high level. The average value was 4.01 S.D. As 0.82. 
The study found that overall satisfaction with the quality of public services of the post office. 
Major Chan was at a high level. 
KEYWORDS: Satisfaction, Services Providing, Thai Post Office, Taling Chan Branch 
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บทน า 
 จุดเริ่มต้นของการสื่อสารในยุคสมัยก่อน เกิดขึ้นจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้า โดยมี
การติดต่อข่าวสารกันอย่างง่าย ทั้งผ่านทางพ่อค้า ใช้ม้าเร็ว และสัตว์ต่างๆ จนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองส าคัญ 
ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการทางการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่งและเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ 
สนพระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และทรงใช้ การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ 
จนสามารถน ารัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤต ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอ านาจในสมัยนั้น  ด้วยเหตุ
นี้ "กิจการไปรษณีย์ไทย" จึงถือก าเนิดขึ้น  
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแรกของ การไปรษณีย์ไทย ด้วยการ
จัดตั้งกรมไปรษณีย์ในประเทศไทย และการผลิต "แสตมป์ชุดโสฬส" แสตมป์ชุดแรกของประเทศ รวมไปถึงจัดพิมพ์
ไปรษณียบัตรครั้งแรก เพ่ือรองรับกิจการไปรษณีย์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอีกด้วย กิจการไปรษณีย์ของคนไทยในยุค
สมัยนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ืองานไปรษณีย์ในทุก
ด้าน ทั้งการเข้าร่วมกับกลุ่มสหภาพสากลไปรษณีย์ เพ่ือให้สามารถขนส่งและแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ์กับ
ต่างประเทศได้ และเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรเข้าศึกษาและฝึกงานด้านไปรษณีย์ส าหรับเข้าท างานในกรมไปรษณีย์
อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนไปรษณีย์และคมนาคมขึ้น รวมไปถึงการขยายกิจการไปรษณีย์ 
ด้วยการจัดสร้างที่ท าการไปรษณีย์แห่งที่ 2 อีกด้วย แม้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ก็ตาม กรมไปรษณีย์ก็ไม่หยุด
ให้บริการแก่ประชาชน เพราะเล็งเห็นถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร เช่นเดียวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
กรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่เคยหยุดท าการเช่นกัน 

การด าเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อ "การสื่อสารแห่งประเทศไทย" ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ที่
จะท าให้การติดต่อสื่อสารทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคมของไทย มีความเจริญพัฒนาก้าวไกล มีส่วนเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทย โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขยังคงมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ด้าน
นโยบาย และบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุเช่นเดิม ติดต่อสื่อสารทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคมของไทย มีความเจริญ
พัฒนาก้าวไกล มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทย โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขยังคงมีสถานะเป็น
หน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ด้านนโยบาย และบริหารคลื่นความถี่วิทยุเช่นเดิมตลอดระยะเวลา 25 ปี ของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม กสท. ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาคุณภาพบริการสื่อสารทั้งด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม ดังค า
ขวัญที่ว่า "เครือข่ายทั่วไทย โยงใยทั่วโลก" และเพ่ือรองรับความก้าวหน้าที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเกิดอาคาร
ส านักงานใหญ่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 วันนี้กิจการไปรษณีย์ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ
อีกช่วงหนึ่งคือการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย มาจัดตั้งเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ บริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546   นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของประวัติศาสตร์การไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่ง ที่แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกันอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือการ
ปฏิรูปกิจการไปรษณีย์ น าสู่บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของประชาชน เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน มีรายได้
ที่เลี้ยงตัวเองเองได้ตลอดไป (www.thailandpost.co.th) 
 ไปรษณีย์ ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่  49/2 หมู่ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่ง ชัน กรุงเทพมหานคร 
10170 เปิดท าการ 08.00 น – 20.00 น. ในวันจันทร์  - วันศุกร์ 08.00 – 12.00 ในวันเสาร์และอาทิตย์ และหยุดใน
วันนขตฤกษ์ มีบริการรับฝาก - ส่งพัสดุ โดยแบ่งเป็นบริการส่งธรรมดาและพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น การจัดส่งที่เร็ว

http://www.thailandpost.co.th/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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และประหยัดเวลามากขึ้น ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชน อยู่มากมายแต่ในกรณี การศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ ตลิ่งชัน นั้นยังมิได้มีการศึกษาข้อมูล
แต่อย่างใดผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ได้รับการ
บริการเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับการบริการจากที่ท าการไปรษณีย์ ตลิ่งชัน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางใน การพัฒนา การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ตลิ่ง
ชัน ทั้งนี้จึงได้มีการจัดท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปษณีย์ ตลิ่งชัน 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา  
 1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปษณีย์ตลิ่งชัน 
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปษณีย์ ตลิ่งชัน จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
  
กรอบแนวคิดในการศึกษา   
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ และอาชีพแตกต่างกัน
ส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปษณีย์ ตลิ่งชันแตกต่างกัน 
       
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการ 
ไปษณีย์ ตลิ่งชัน 
 2.ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการ ไปษณีย์ 
ตลิ่งชันคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
ระเบียบวิธีศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่ใช้บริการของที่ท าการไปษณีย์ ตลิ่งชันจ านวน 800 คน จาก
จ านวนผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยรายวัน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการค านวณ ของ Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 267 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได้ 

6. อาชีพ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของท่ีท าการ ไปษณีย์ ตลิ่งชัน 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
2. ด้านขั้นตอนให้บริการ 
3. ด้านสถานที่ให้บริการ 
4. ด้านประชาสัมพันธ์ 
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แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) t-test และ F-test 
  
สรุปผลการศึกษา 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.56 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.44 มี
อายุ มากกว่า 36 ปีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 ส่วนใหญ่โสด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33  ส่วน
ใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 27.72  ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.97  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ ตลิ่งชัน ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เปรียบเทียบระดับความพึงและพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของที่ท าการ
ไปรษณีย์ตลิ่งชัน ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ได้ รับการบริการที่มีเพศ อายุระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ และอาชีพ มีความพึงและพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน 
ไม่แตกต่างกัน 
  
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน ผู้ศึกษา
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
         ผลการศึกษาในภาพรวมของความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ ตลิ่งชันอยู่
ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม ( 2544 ) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ศึกษากรณีส านักงานเขตคลองเตย 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชนศึกษากรณีส านักงานเขตคลองเตยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
      เปรียบเทียบระดับความพึงและพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ตลิ่งชัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ได้ รับการบริการที่มีเพศ อายุระดับการศึกษาสถานภาพ รายได้ และ
อาชีพ มีความพึงและพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม ( 2544 ) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ศึกษากรณีส านักงานเขตคลองเตย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยค้นคว้า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านด้านสถานที่ให้บริการ 
รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านขั้นตอนการให้บริการสุดท้าย ด้านการประชาสัมพันธ์พบว่าเยาวชนที่มี
เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพรายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ที่ท าการ ไปรษณีย์ สาขาตลิ่งชัน ที่ไม่แตกต่างกัน ควรมีนโยบายก ากับให้บุคลากรบริการด้วยความเต็มใจ และมีความ
พร้อมในการให้บริการ และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาในการให้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรน าปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนมาท างานศึกษา เช่น จ านวนครั้งรับบริการ  
 2. ควรน าตัวแปรอ่ืนเข้ามาเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริการ เช่น คุณภาพในการ
บริการ  
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ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
ในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

BANKOK RESIDENT’S SATISFACTORY TOWARDS OFFICIAL’S BUILDING INSPECTION 
REGARDING BUILDING CONTROL ACT, B.E.2522 

 
พุฒธิพล  ฮวบศรีพันธุ์ * ดร.ชาติชาย นรเศรษญาภรณ์ ** 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  2) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการ
ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการกับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
 ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอลบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว ระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ  เจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษา  และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ การตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ.  2522 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to 1) study the level of satisfaction of the people in 
Bangkok on the performance of duties of the official in the building inspection under the 
Building Control Act 1979.  2) to study the personal factors affecting the level of satisfaction 
of the people in Bangkok to perform the duty of the official in inspecting the building under 
the Building Control Act 1979. and 3) to study the factors influencing the use of the service 
which affect the level of satisfaction of the people in Bangkok to the performance of duty of 
the official in inspecting the building under the Building Control Act 1979, the tools used in 
the research questionnaire. The sample size was 400 persons. The study indicated that. 
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1. Most of the information is male. 92.30% age 51 years or over, accounted for 55.30% 
had bachelor degree or equivalent. 90.50 percent and have a trade or private business 
accounted for 83.80%. 

2. The level of satisfaction, the people in Bangkok on the performance of duties of the 
official in the building inspection under the Building Control Act 1979 as a whole was 4.55 at 
an extremely high level. 

3. Personal factors found that the level of satisfaction of people in Bangkok met 
different age, occupation and occupation. According to the Building Control Act 1979, there is 
no difference. The level of education varies, the level of satisfaction of the people differed 
significantly at the 0.05 level. 

4. Overall, factors affecting the use of the service affect the level of satisfaction of the 
people, In Bangkok, the duty of inspectors to inspect the building, according to the Building 
Control Act 1979. 
KEYWORDS: Satisfactory, Building Inspection Regarding Building Control Act, B.E.2522 
 
บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิได้มีสถานะเป็นจังหวัด ค าว่า 
"กร ุง เทพมหานคร"  นั ้นย ัง ใช ้เ ร ียกองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นของกร ุง เทพมหานครอ ีกด ้วย  
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง 
การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ         
มีพื ้นที ่ทั ้งหมด 1,568.7379  ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 5 ล้านคน ท าให้
กรุงเทพมหานครเป็นเอกนคร (Primate City)  ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมากขึ้น  
เนื่องจากปัจจัยด้านท าเล ที่ตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การเดินทาง
สัญจรและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ซึ่งอาคารต่าง ๆ เหล่านี้มีผู้คนหมุนเวียนเข้า
ไปใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ความปลอดภัยของประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เนื่องจากอาคารจะมี
โครงสร้างและระบบต่าง ๆ  ภายในของอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่านี้เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจ าเป็นจะต้องมีการ
ตรวจสอบดูแลและบ ารุงรักษาเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องดูแลอาคารให้มั่งคง 
แข็งแรง และปลอดภัย เป็นสิ่งที่เจ้าของอาคารควรเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและ
อาคารชุดพักอาศัยที่มีผู้ใช้งานอาคารเป็นจ านวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้อาคารควร
ร่วมมือกัน ช ่วยดูแลอาคารที ่เ ข ้า ไป ใช้งานดีกว่าเกิดปัญหาแล้วมาแก้ภายหลัง แม้จะมีพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นก็ยังขาดความร่วมมือกับประชาชนในการตรวจสอบ
อาคารของตนเอง จึงท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโศกนาฏกรรมอันจะน ามาซึ่งการสูญเสียต่อ
ผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคารได้ตลอดเวลา  

เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ(3) แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2522, หน้า 15)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
โดยผลการออกกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิก
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ถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ .ศ. 2548 (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548, หน้า 2)  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548          
ได้ก าหนดให้เจ้าของอาคารที่เปิดใช้อาคารมาแล้วมากกว่าหนึ่งปีต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ ยกเว้นอาคารชุดและ
อาคารอยู่อาศัยรวม  ขนาดกลางที่จะได้รับการผ่อนผันให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบภายหลังที่กฎหมายมีผล
บังคับใช้ไปแล้วในกรณีที่เจ้าของอาคารฝ่าฝืนไม่ด าเนินการจัดให้ตรวจสอบอาคารให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่
ก าหนดจะมีโทษ ตามมาตรา 65 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2522, หน้า 30)  
 การสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งนโยบายส าคัญ                   ของ
กรุงเทพมหานครซึ่งจากเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นวัตถุประสงค์หลัก
แล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในหมู่นักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยว และยังช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวต่างประเทศอีก ดังนั้นทางเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการและประชาชน จึงต้องมี
การใส่ใจดูแลและให้ส าคัญกับการตรวจสอบอาคาร ปรับปรุงอาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารเป็นประจ าซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารได้ยาวยิ่งขึ้นแล้ว  ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้อาคาร ผู้อยู่อาศัย ผู้มาเยือนและเจ้าของอาคาร    

นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหลักการบริหารบุคคลมีความ
จ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คนให้ตรงกับงาน ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่า ถ้าหากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานท าให้ประชาชนเกิดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ที่ก าลังท าอยู่แล้วก็
ย่อมปฏิบัติงานด้วยความสุขและกระตือรือร้น ซึ่งจะท าให้ผลของการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การปฏิบัติงานนั้นย่อมส่งผลดีต่อองค์กรอย่างแน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับ นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548, หน้า 5) กล่าว
ว่า ความพึงพอใจ คือ ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน ท าให้บุคคลเกิด
ความรู ้สึกกระตือรือร้นในการท างาน  มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท างานให้ได้เต็มความสามารถมีขวัญและ
ก าลังใจ แต่ในทางตรงกันข้ามหากประชาชนไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลง หรืออาจก่อปัญหาให้แก่องค์กร และสร้าง
ปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย (สุกัญญา อนุสกุล, 2548, หน้า 3)  

ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจและปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มาใช้
บริการในการขอให้ตรวจสอบอาคาร เพ่ือเป็นทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางในการให้บริการประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ในการ
ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้า
พนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการส ารวจตรวจสอบอาคารในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2.  ป ัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการใช ้บร ิการมีความส าพันธ ์ก ับความพึงพอใจของประชาชนในเ ขต
กรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชน หรือผู้ครอบครองอาคารในการ
ตรวจสอบอาคารที่จะยื่นตรวจสอบอาคารกับทางกรุงเทพมหานคร  ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต ่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผลการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารไปเป็นแนวทางพัฒนาสร้างความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการส ารวจตรวจสอบ
อาคารกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มาใช้บริการในการ
ขอให้ตรวจสอบอาคารซึ่งมีอาคารสูงเกิน 23 เมตร หรือมากกว่า 8 ชั้นขึ้นไป ของอาคารที่สร้างภายหลัง
ประกาศใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใช้เจ้าของอาคารเป็นหน่วยประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ซึ่งเป็นประชากรจ านวน 3,700 คน (ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2560) ก าหนดขนาด

ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. ระดับการศึกษา 
    4. อาชีพ     
 

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการ 
  1. การมีมนุษยสัมพันธ์กับ
ประชาชน 
  2. การบริการอย่างเสมอภาค 
  3. การรับรู้ของประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ได้แก่  
 1. ด้านการให้บริการในการตรวจสอบอาคาร 

 2. ด้านขั้นตอนบริการการตรวจสอบ  

 3. ด้านสร้างความเข้าใจ 

 4. ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การก าหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 361 คน 
ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยวิธีจับฉลาก  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  t- test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถ้าพบ ความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีของ  LSD (Least Significant 
Difference)  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการศึกษา 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.30 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
55.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 90.50  และมีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 83.80 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากการศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                                                                            
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษา   ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากการศึกษา พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ทั้ ง 4 ด้าน อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านการให้บริการในการตรวจสอบอาคาร จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจต่อด้านการให้บริการในการ
ตรวจสอบอาคาร อยู่ ในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ มีค่า เฉลี่ยสูงสุด เจ้าพนักงานสามารถตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน าที่ดี ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในการยื่นขอใบอนุญาต เจ้าพนักงานให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเจ้า
พนักงานให้ความสนใจและรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบริการด้วยวาจาสุภาพ ลดขั้นตอนใน
การงานเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับสมิต สัชณุกร (2542, หน้า 172-179) ที่ได้เสนอแนวคิดว่า 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ผู้ ให้บริการที่ดี 12 ข้อ ได้แก่ อัธยาศัยดี มีมิตร
ไมตรี เอาใจใส่งาน แต่งกายสุภาพสะอาดเรียบร้อย กริยาสุภาพมารยาทงดงาม วาจาสุภาพ น้ าเสียง
ไพเราะ ควบคุมอารมณ์ได้ดี รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา กระตือรือร้น มีวินัย และซื่อสัตย์ 
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 ด้านขั้นตอนการตรวจสอบ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม การให้บริการเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการบริการในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ 
สอดคล้องกับประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (2540, หน้า 22) ที่ได้เสนอแนวคิดว่า คุณลักษณะของกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการที่ดี มีลักษณะดังนี้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง การให้บริการมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการมี
อัธยาศัยดี ใช้กฎหมายระเบียบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีแบบพิมพ์ที่กรอกง่าย ลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ
มีการปรับปรุงขั้นตอนอยู่เสมอ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ท างานตรงตามเวลา การให้บริการไว้ในจุดเดียว 
บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องสิ่งใด ๆ จากประชาชน  
  ด้านสร้างความเข้าใจ จะเห็น ได้ว่าความพึงพอใจต่อด้านสร้างความเข้า ใจอยู่ ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  หน่วยงานมีการจัดเจ้าพนักงานออกพ้ืนที่ให้ความรู้  มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด หน่วยงานมีเอกสารแจกเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหน่วยงานมี
การจัดให้เจ้าพนักงานให้ค าแนะน า ซึ่งหน่วยงานได้มีการให้ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน และโทษฝ่าฝืน 
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจต่อด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเจ้า
พนักงานแนะน าขั้นตอนการยื่นตรวจสอบอาคารให้ท่านทราบได้อย่างเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้าพนักงานสามารถประชาสัมพันธ์/ ให้ข้อมูลข่าวสารให้ทราบ
ได้อย่างครบถ้วน/ ถูกต้อง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทางหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แจก
เอกสารเผยแพร่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับสินาด กรีทวี (2551) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พุทธศักราช 2552 ในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมากที่สุด 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแตกต่างกันในด้านขั้นตอน
การตรวจสอบ ด้านสร้างความเข้าใจ และด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครการ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า 
การมีมุนษยสัมพันธ์ ได้แก่ เจ้าพนักงานตอบข้อข้องใจเมื่อท่านมีปัญหาด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับสูงสุด จึงท า
ให้ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ด้านการให้บริการในการตรวจสอบอาคาร พบว่า เจ้าพนักงานให้ความสนใจและรับฟังปัญหาอย่าง
ตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ควรจะเน้นให้เจ้าพนักงานให้ความสนใจกับการให้บริการมากยิ่งขึ้น  

2. ด้านขั้นตอนการตรวจสอบ พบว่า สะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น
ควรจะจัดให้สถานที่ สะดวกสบาย มีอุปกรณ์พร้อมสามารถติดต่อกับงานที่เกี่ยวข้องไม่ไกลนักหรือควรรวมการ
ให้บริการไว้ในจุดเดียว 

3. ด้านสร้างความเข้าใจ พบว่า หน่วยงานมีการจัดให้เจ้าพนักงานให้ค าแนะน า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังนั้น ควรจะจัดให้มีเจ้าพนักงานเพียงพอและได้รับการฝึกฝน อบรม ในด้านนั้น ๆ เพ่ือให้เจ้าพนักงานมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ค าแนะน าแก่ประชาชนได้ 

4. ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พบว่า เจ้าพนักงานสามารถประชาสัมพันธ์/ ให้ข้อมูลข่าวสารให้
ทราบได้อย่างครบถ้วน/ ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ควรจะมีลงพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดท าเอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้นและควรวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  
 
บรรณานุกรม 
นฤมล ผู้อุตส่าห์. (2548).  ความพึงพอใจในงานของพนักงานการตลาด บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์. (2540). สมาชิกองค์การบริการส่วนต าบลบุคคลส าคัญของท้องถิ่น.  
กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. 

สมิต สัชฌุกร. (2546). การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
.................. (2548). ศิลปะการให้บริการ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
สินาด กรีทวี. (2551). การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 2522 ในเขตเทศบาล  

ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุกัญญา อนุสกุล. (2548). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2522). พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

................ (2548).พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

 
 

  



28 
 

 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
THE ADMINISTRATIVE IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE OF   

TOK- PROM MUNICIPALITY KHLUNG DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE  
 

ภูริภัทร์  สวสัดิเวช*ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร** 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล
ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2). เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 363 คน 
เครื่องมือคือแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ทดสอบสมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.02 มีอายุระหว่าง 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.09 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.71 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 39.94 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.19 การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมตามความถี่มากที่สุด พบว่า ไม่ค่อยมีการเปิดเผยถึงผลงานที่ได้ปฏิบัติท าให้
ประชาชนไม่ได้รับรู้  
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research is (1) to study the governance of good governance. (2) to 
compare the management of the main Good Governance of Tok-Prom Municipality, 
Chanthaburi Province and classified by personal characteristics. (3) to study barriers, and 
suggestions on the administration of the governance of the Tok-Prom municipality, Khlung 
district, Chanthaburi Province. Conducted a survey research with the sample of 363 people in 
the Tok-Prom municipality Khlung district, Chanthaburi province. The instrument used for data 
collection was a questionnaire constructed by the researcher with a confidence value of 0.967. 
Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. Test the baseline 
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test by (t-test) , (F-test) and One-way analysis of variance. and compare the difference by the 
least significant difference (LSD). The research found that. 
 1. Most respondents are female. 57.02% is between 41-50 years old, accounting for 
36.09% of the total. 34.71% had agricultural occupations. 39.94% and monthly income of 
20,001-25,000 baht, representing 37.19%. 
 2. The administration of the good governance of the Tok-Prom municipality, Khlung 
district, Chanthaburi. Overall, it was at a high level. (Average is 3.81). Effectiveness Response 
Principle Responsible / accountable Principles of openness / transparency. Participatory 
principles / efforts to seek consensus Decentralization the ethics / ethics found in all levels. 
Opinions on the administration of the good governance of the Tok-Prom municipality, Khlung 
district, Chanthaburi. The overall opinions are not different. 
 3. The results of the hypothesis test to compare the administration of good governance 
practices of the Tok-Prom municipality, Khlung district, Chanthaburi province showed that the 
sex, age, education level, occupation and monthly income were different. When considering 
each side, it was found that. Individuals with different sexes had opinions on the administration 
of good governance in Mae Chan district municipality, Chanthaburi province. The moral / 
ethical. The difference was statistically significant at the 0.05 level. The people with different 
levels of education had opinions on the administration of the good governance of the Tok-
Prom municipality, Khlung district, Chanthaburi province. The main responsibility / can be 
verified. And ethics / ethics the difference was statistically significant at the 0.05 level. And 
people with different income each month have opinions on the management of the good 
governance of the Tok-Prom municipality, Khlung district, Chanthaburi province. The main 
responsibility  can be verified. The difference was statistically significant at the 0.05 level. 
 4. Problems, obstacles, and recommendations for the administration of the good 
governance of the Tok-Prom municipality, Khlung district, Chanthaburi province. The most 
common problem was that the problems and obstacles were not disclosed to the public. The 
result was that the public did not recognize the suggestion that should be clarified to the 
public. Project Plan use of budget and the work was done. and should promote the revenue-
expenditure and procurement projects, hiring people to know.  
KEYWORDS : Good governance, Municipality, Khlung District, Chanthaburi Province 
 
บทน า 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่
ว่าสังคมเมือง หรือสังคมชนบท เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านวิถีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง เทคโนโลยี หรือข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ หรือเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลก
ออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  มี
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เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดย ใช้นวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ 
 การที่จะสร้างความแข็งแกร่งในกระแสโลกยุคดิจิตอลได้จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิรูป  การบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน จะท าให้สังคม ความยุติธรรม   มีความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม 
อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักที่ให้
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขภาวะวิกฤตภที่หากจะมี
มาในอนาคต   
 เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีพ้ืนที่ในเขตปกครองจ านวน 85.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตกซี  
หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม  หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย  หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด  หมู่ที่ 5 บ้านเพกา  หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด 
หมู่ที่ 7 บ้านปงซี  หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง  หมู่ที่ 9 บ้านล าอ่อน  หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง และหมู่ที่ 11 บ้านชา
กราว ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา โดยเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีได้น าเครื่องมือ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการท างานและมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทุกชนิดเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลตกพรมให้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงวิธีการใน
การด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้ องส าหรับ
น าไปวางแผนก าหนดนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
และเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรเทศบาลอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารศึกษา 
 1. ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
 2. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
 3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
      ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ทราบผลการเปรียญเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้
ส าคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม ประชากร คือ ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 3,963 คน และ การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 363  คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
ตามสัดส่วนประชากร (Stratified Random Sampling) โดยใช้หมู่บ้านเป็นระดับในการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบด้วยสถิติ t–test F-test ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่ด้วยวิธีการ LSD  (Least Significant Difference Test) 
  

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ต่อเดือน 



32 
 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

หมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
หมู่ที่ 1  บ้านตกซี 413 38 
หมู่ที่ 2  บ้านตกพรม 474 43 
หมู่ที่ 3  บ้านสะตอน้อย 401 37 
หมู่ที่ 4  บ้านสีเสียด 220 20 
หมู่ที่ 5  บ้านเพกา 578 53 
หมู่ที่ 6  บ้านอ่างเอ็ด 312 29 
หมู่ที่ 7  บ้านปงซี 253 23 
หมู่ที่ 8  บ้านวันทอง 201 18 
หมู่ที่ 9  บ้านล าอ่อน 392 36 
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง 357 33 
หมู่ที่ 11 บ้านชากราว 362 33 

รวม 3,963 363 
 
ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.02 มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.09 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.71 มีอาชีพเกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 39.94 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.19 การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมตามความถี่มากที่สุด พบว่า ไม่ค่อยมีการเปิดเผยถึงผลงานที่
ได้ปฏิบัติท าให้ประชาชนไม่ได้รับรู้  
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตก
พรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก เทศบาลต าบลตกพรม ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง มี
หน้าที่ด าเนินไปตามกฏหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักค่านิยมหลักของจริยธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระคณพศ กิตฺติสาโร (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร พนักงาน  และลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญขา (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ” 



33 
 

 
 

ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้บริหาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างให้ความส าคัญในการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารงานขององค์การประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพิภพ พลฺวฑฺฒโน (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ข้าราชการเกี่ยวกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข” ผลการวิจัยว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ า มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกหลักการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตามตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องจาก ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตกพรม 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการพบปะพูดคุยกันทั้งในยามว่างและในยามมี
กิจกรรมร่วมกัน จึงท าให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์ ธนการพานิช (2542) ได้วิจัย
เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานการไฟฟ้านครหลวง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการท างาน ระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งหน้าที่ ที่ต่างกันพบว่า มีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รหัส แสงผ่อง (2547) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิ
บาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ สภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
แตกต่างกัน มีกระบวนการบริหารพัฒนาท้องถิ่นต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1) จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ และหลักการกระจายอ านาจ มีอันดับค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลต าบลตก
พรม ควรก าหนดแนวทาง วิธีการหรือช่องทาง ให้ประชาชนได้มีสวนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การน าไปใช้ในการบริหารหรือการวางแผน/โครงการต่างๆ ของเทศบาล รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
           2) จากความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบประเด็นส าคัญ คือ ไม่ค่อยมีการเปิดเผยถึงผลงานที่ได้
ปฏิบัติท าให้ประชาชนไม่ได้รับรู้ ดังนั้น เทศบาลต าบลตกพรมควรมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ แผนงาน
โครงการ การใช้งบประมาณที่ได้รับ และผลงานที่ได้ปฏิบัติ  และควรมีการประชาสัมพันธ์รายรับ – รายจ่าย 
และโครงการจัดซื้อ จัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
           1) ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเขตอ่ืนๆ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบความ
แตกต่าง หรือสอดคล้องกันในระดับการบริหาร 
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 2) ควรศึกษาการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ เช่น หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลัก
สาราณียธรรม 6 หลักพรหมวิหาร 4 เป็นต้น มาใช้ร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลตกพรม 
 3) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
 4) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารงานใน 
ยุคปัจจุบัน 
 5) ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตกพรม 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ 
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง คือ
ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคาร จ านวน 172 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าที (t-test Independent) ค่าความ
แปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-WayANOVA) และ ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟ
เฟ (Scheffe’s Method) 
 ผลการศึกษาค้นพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ มากกว่า 30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่โสด มีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลูกค้าจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยประชาชนที่มีเพศ อายุระดับการศึกษาสถานภาพ รายได้ และอาชีพ มีความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the customers Satisfaction’  to ward service of 
Bank for Agriculture and Agricultural co-operatives Mueng Branch Phatthalung. This research as a whole 
and in each aspects of building, bank personel, public relation and service. Classified by Sex, 
occupation, education, frequencies of service 3 month, kind of customers and service time   
 The population was 172 customers  of the Bank for Agriculture and Agricultural co-operatives 
Mueng Branch Phatthalung. The rating scale, interview  with five level wese used in the data collection. 
Besides the statistics of data analysis were percentage,means,standard deviation,t-test Independent, 
and One-Way Analysis of variance and pair comparison of Scheffe’s Method. 
 The research instrument was a customer satisfaction of banks were at a high level. the high 
level of satisfaction. The cleanliness of the place in the service, followed by the ease of parked 
vehicles, and, finally, the appropriate placement of pound Position service point. 
Compare the customer satisfaction with the different status of the Bank. As follows: 
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 Personal factors are classified by the respondent consists of gender, age, education level, 
income, status, occupation, and how long they use the service, found that the majority of respondents 
are male, the number of 90 people representing a number of females and 82 52.33 men 47.67 
 The respondents were mostly people over 30 years, a total of 49 people, representing 28.49 
per cent, followed by those aged under 20 years, 47 percent of 26-30 year 27.33 39 22.67 percent. 
and 21-25 years - 21.51 per person percent. 
 The majority of respondents is a graduate level 49 people 28.49 percent followed by a 
Bachelor of 45 per cent, the number of people from a higher number of master 26.16 40 23.26 
percent people and lower secondary education, the number of 38 people think 22.09 percent. 
 The majority of respondents, the number of unmarried people, 62 percent, followed by the 
number 56 36.05 married people divorce, 32.56 percent number is 54 31.40. 
 The majority of respondents with an income-10001 15000 baht/month number of 51 
people, representing more than 20,001 inferior to 29.65 baht/month the amount of 44 people 
representing less than 10,000 baht/month 25.58 number 39 representing 22.67 15001-20000/month 
there are a number of 22.09 percent 38. 
 The majority of respondents are self-employed. The total number of 49 people, 28.49 
percent followed by a number of government servants/employees, 43 people, 25 per cent, the 
number of private-sector employees, representing 24 42.42, with the number of jobless is 38 percent 
22.09. 
 The majority of respondents less than 1 year total number of 92 people, representing more 
than 80 years old and 1 53.49 men 46.57. 
 
บทน า 
 พ.ศ. 2509 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร นายจ าเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกได้
วางรากฐานการด าเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การท างานให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้
อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เบียดเบียนลูกค้า เพราะงานสินเชื่อเพ่ือ
การเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน ต้องศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญ
ยิ่งขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้น ไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้า จงท างานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้อง และ
แม่นย า กอร์ปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน 
  ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในระบบของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมีการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ในเรื่องเทคโนโลยี ดอกเบี้ย และเงินฝากต่างๆ ด้านผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการให้บริการลูกค้า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ธ.ก.ส. เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีผู้ใช้บริการมากมาย จึงต้องตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินให้แก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างมาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง จึงต้องรักษามาตราฐาน และความ
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พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยการพัฒนา ปรังปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานโดยเอาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการมาเป็นเครื่องชี้วัด 
วัตถุประสงค์การศึกษา  
 1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
พัทลุง 
 2. เปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาพัทลุง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
  
กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระยะเวลาที่ใช้บริการของลูกค้า
แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุงแตกต่างกัน 
      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง
และความพึงพอใจของลูกค้าต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุง จ านวน 300 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณของ Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 172 ตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ t-test, F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย
เป็นรายคู่ โดยวิธี LSD 
 
  

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได ้
6. อาชีพ 
7. ระยะเวลาที่ใช้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
2. ด้านขั้นตอนให้บริการ 
3. ด้านสถานที่ให้บริการ 
4.ด้านประชาสัมพันธ์ 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม ( 2544 ) เรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ศึกษากรณีส านักงานเขต
คลองเตย ผลการวิจัยพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนศึกษากรณีส านักงานเขตคลองเตยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 
      เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพัทลุงพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุระดับการศึกษาสถานภาพ รายได้ และอาชีพ มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม ( 2544 ) เช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ควรมีนโยบายก ากับให้บุคลากรบริการด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 
 2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาในการให้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูก พันในองค์กรของบุคลากร                           
กรมชลประทาน 2) เปรัยบเทียบความผูกพันขององค์การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะงานและปัจจัยด้านองค์การกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรม
ชลประทาน  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 342 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,  F-test และสหสัมพันธ์พียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรบุคลากรกรมชลประทาน อยู่ในระดับสูง ปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรกรมชลประทาน ได้แก่อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตรา
เงินเดือน แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกกต่างกัน ยกเว้น เพศ และต าแหน่งงาน  ปัจจัยด้านลักษณะ
งานและปัจจัยนด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
ค าส าคัญ: ความผูกพันองค์กร กรมชลประทาน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the level of employee engagement 2) 
to study the factors affecting to employee engagement of the personnel in Royal irrigation 
department 3)  to serve as a guideline in developing and fostering relations between the 
organization and personnel in Royal Irrigation Department. The sample consisted of 342 staffs. 
The research tool was a questionnaire. Statistics were applied for describing the data including 
frequency, percentages, mean, standard deviation, T-test values, one-way ANOVA of variance 
and coefficient of Pearson’s correlation. The analysis results showed that 
 Personal factors of the personnel in Royal Irrigation being ages, status, level of 
education, work duration and range of salary would have different levels of engagement, with 
a statistically significant difference. But genders and work position did not affecting to 
employee engagement. 



40 
 

 
 

 Type of work factor affected the employee engagement at a high level. (Xˉ = 3.70) 
The most significant factors affecting the organization engagement were the importance of 
work (Xˉ = 3.56) The development of knowledge (Xˉ = 3.69) freedom of work (Xˉ = 3.68) 
career advancement (Xˉ = 3.65) and work participation factor (Xˉ = 3.61) wese respectively. 
 Organization Factors of the personnel in Royal Irrigation were affected the employee 
engagement at a high level. (Xˉ = 3 . 75 )  The most significant factors affected the employee 
engagement were the reliability and organization’s reputation (Xˉ = 3 . 9 4 ) , relationship with 
the superior (Xˉ= 3.84), relationship with colleagues (Xˉ = 3.76), The staff’s feeling important 
to the organization factor (Xˉ = 3 . 6 9 )  and the staff’s feeling that enterprise would always 
support them factor (Xˉ = 3.53) 
 The level of organization commitment Employee Engagement of the personnel in 
Royal Irrigation Department were at a high level (Xˉ = 3.91) 
KEYWORDS: Employee Engagement, Royal Irrigation Department         
               
บทน า 

ความส าเร็จขององค์กร ประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญหลายปัจจัย ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส าคัญที่ จะผลักดัน ให้องค์กรสามารถด า เนินการได้ส า เ ร็ จตามเป้ าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพ                               
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรในหน่วยงาน โดยถือว่า คน                      
เป็นต้นทุน ในการบริหารงานที่ส าคัญ เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่หน่วยงาน 
และยังเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด องค์กรต่างๆจึงต้องแสวงหารูปแบบ
และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจึงไม่ได้จ ากัดขอบเขตเพียงแค่เป็นกระบวนการเกี่ยวกับคนใน
องค์กร การสรรหา คัดเลือก เพ่ือให้ได้คนดี มีความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่มีสิ่งจูงใจเข้ามา
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรเท่านั้น แต่มีหน้าที่ส าคัญอีกหน้าที่หนึ่ง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมให้
เกิดความรัก ความผูกผัน ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี เพ่ือการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าไว้กับ
องค์กร เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรก็จะส่งผลแรงผลักดัน แรงจูงใจ และกระตุ้น ให้เกิดความ
พร้อมในการท างาน การอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้สึกเป็นส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร  

ความผูกพันต่อองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรได้คาดหวัง เนื่องจากความความผูกพันใน
องค์กรจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของบุคลากรนั้น ๆ ในระยะยาว หากบุคลากรมีผูกพันกับองค์กร จะส่งผล
ให้เกิดความภาคภูมิใจจากการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความรู้สึกที่ดี รวมถึงการทุ่มเทแรงใจแรงการใน
การปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หากแต่บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กร                ก็
จะส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มความสามารถ ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ และ
ท าให้เกิดการลาออกของบุคลากรสูงขึ้นจนในที่สุดการปฏิบัติงานก็จะหยุดชะงักเกิดความล่าช้า ส่งผลให้องค์กร
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่นต่อไป (สุธิดา ม่วงรุ่ง , 2552) โดย ความผูกพันต่อองค์กรของแต่ละบุคคล 
นั้น มีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างานในองค์การระดับต าแหน่ง ปัจจัยด้านลักษณะของงาน 
คือ ลักษณะของงานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความก้าวหน้าในงาน การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์การนั้น คือ ความรู้สึกว่าตนมี
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ความส าคัญต่อองค์การ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การความเชื่อถือได้ขององค์การ ความพ่ึงพาได้ของ
องค์การ และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร (Steers , อ้างถึงใน ปิยเชษฐ์ เรืองไพโรจน์, 
2548, หน้า 17) ปัจจัยจะมีผลต่อการมีทัศนคติและความรู้สึกในทางที่ดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร บุคลากรมี
ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กรต่อไป 

ในระบบราชการให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการกล่าวถึงใน พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันที่15 ตุลาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่อง มาตรการ                     บริหารและพัฒนา
ก า ลั ง คนภ าครั ฐ  ( พ . ศ .  2557 - 2561) ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ย  ส่ ว นที่  1 ม าต รก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร                      
อัตราก าลังปกติ และ ส่วนที่ 2 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาก าลังคนแบบองค์รวมอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ  มีขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์การวางแผนก าลังคน    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ และ 3. ยุทธศาสตร์
การดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินการ              
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ภาครัฐไว้ ประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีการพัฒนาระบบและ
วางกลไกเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2558, หน้า 5) และตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ของส านักงาน ก.พ.ร.หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและเพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือลดช่องว่างระหว่างความส าคัญกับความพึงพอใจจากผลส ารวจการพัฒนาองค์กร ตามกรอบ
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation system : GES) 

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ า                     
เพ่ือกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค                
หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า กับการคมนาคมทางน้ าซึ่งอยู่
ในเขตชลประทาน ซึ่งได้จ าแนกสายงานของบุคลากรตามภารกิจ แบ่งเป็น ภารกิจหลัก ภารกิจรอง                      
และภารกิจสนับสนุน โดยภารกิจหลัก ได้แก่ นักบริหาร ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน นายช่างโยธา นายช่างชลประทาน ภารกิจรอง ได้แก่  ผู้อ านวยการเฉพาะด้านวิชาการอุทกวิทยา 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เศรษฐกร นักวิชาการเกษตร นักธรณีวิทยา นักอุทกวิทยา นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรส ารวจ สถาปนิก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                      
เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานอุทกวิทยา นายช่างเขียนแบบ นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่าง
ไฟฟ้า นายช่างส ารวจ และภารกิจสนับสนุน ได้แก่ ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี วิชาการ
จัดหาที่ดิน วิทยาศาสตร์) นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นิติกรนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิทยาศาสตร์ มัณฑนากร บรรณารักษ์ นักวิชาการจัดหาที่ดิน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ                  
เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างพิมพ์ นายช่างศิลป์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
นายช่างภาพ เจ้าพนักงานห้องสมุด และจากสถิติอัตราก าลังของบุคลากรกรมชลประทาน โดยในรอบ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่า มีสถิติการลาออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้  รอบปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2558 จ านวน52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.62 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 (ทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลในอนาคตของกรมชลประทาน, 2560, หน้า 5) ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในองค์กรสายงานมีความหลากหลาย                  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันบุคลากรในภารกิจหลัก ถือเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ เฉพาะด้าน                             
ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของกรมชลประทานให้ประสบความส าเร็จ แต่สายงานในภารกิจรอง                    
และภารกิจสนับสนุนต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกัน และสถิติการลาออกมีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพ่ือการรักษาบุคลากรทุกสายงานไว้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพ่ือทราบถึงระดับความผูกพันและปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์การ ทั้งยังเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์การในสูงขึ้น ผู้ศึกษาจึงต้องการ
ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ให้มีความรู้สึกที่ดี ความภาคภูมิใจ ความภักดีต่อองค์กร มีชีวิตการ
ท างานที่ดี มีความสุข และเต็มใจที่จะทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์กรให้ส าเร็จต่อไป 

 
วัตถุประสงคก์ารศึกษา 

1. ศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรมชลประทาน 
2. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 2.  ศึกษาปัจจัยลักษณะงานและปัจจัยด้านองค์การกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรม
ชลประทาน 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมชลประทาน  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบั้ติงาน อัตราเงินเดือน แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน                        
 2. ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านองค์กร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 

 
 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมชลประทาน ท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรมชลประทาน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรอย่างยัง่ยืน 

 
วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติราชการ ณ 
กรมชลประทาน สามเสน ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการเงินและบัญชี 

ความผูกพันในองค์กร 
- ความเชื่อมั่นและยอมรบัเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์กร  
- ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร  
- ความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้ซึ่ง

ความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 

            ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา  
- ระดับต าแหน่ง 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
- อัตราเงินเดือน 

     ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
   -   ความมีอิสระในการท างาน  
   -   ความมีเอกลักษณ์ของงาน  
   -   ความส าคัญของงาน  
   -    ความก้าวหน้าของงาน   
    -    การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
   -   การมีส่วนร่วมในการบรหิาร 

ปัจจัยด้านองค์กร  
- ความรูส้ึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร 
- ความรูส้ึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึ่งพาได ้ 
- ความน่าเชื่อถือและช่ือเสียงขององค์กร 
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
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กองแผนงาน กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง กองพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านัก
กฎหมายและที่ดิน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ส านักงานเลขานุการกรม ส านักบริหารโครงการ ส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา  ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จ านวน 2,341 คน ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการค านวณของ Taro Yamane ไดเ้ท่ากับ 342 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t- test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 190 คน มีอายุระหว่าง 31 - 40  ปี จ านวน 136  
คน มีสถานภาพโสด จ านวน 182 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 235 ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งข้าราชการ  จ านวน 178 คน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 5 ปี จ านวน 147 คน ระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรบุคลากรกรมชลประทาน อยู่ในระดับสูง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมชลประทานแตกต่างกันมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปัจจัยด้านลักษณะงาน อันได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความมี
เอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความก้าวหน้าของงาน การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และเป็นความ
สัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า หากปัจจัยด้านลักษณะงานของบุคลากรกรมชลประทาน 
ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารเพิ่มขึ้น   
  ส่วนปัจจัยด้านองค์กร อันได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพา
ได้ ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 ทั้งนี้พบว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า หากปัจจัยด้านองค์กร ด้าน
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และภาพรวม เพ่ิมขึ้น ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 
และภาพรวม ก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย  
 
อภิปรายผล 
 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรมชลประทาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hrebiniak and Alutto 
(อ้างถึงในทัศนีย์ สร้อยฟ้า, 2550,pp. 45 - 46) ได้ศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในการพัฒนาความ
ผูกพันต่อองค์กรของและพยาบาลในรัฐนิวยอร์ค โดยอธิบายว่า คนที่มีอายุมากขึ้นจะตระหนักว่าตนมีข้อจ ากัด
ที่จะเปลี่ยนงานดังนั้น เมื่ออายุมากขึ้นจึงจะอยู่กับองค์กรนาน และเกิดความผูกพันกับองค์กร สถานภาพมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยคนที่แต่งงานแล้วจะมีความผูกพันมากกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือโสด โดย
อธิบายว่า คนที่แต่งงานแล้วจะมีความต้องการความมั่นคงในอาชีพมากกว่าคนโสดท าให้เกิดความผูกพันมาก
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ขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง พบว่าพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ที่มี เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
ต่างกัน จะปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
 ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า                 
ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปัจจัยด้านลักษณะ
งานของบุคลากรกรมชลประทาน ด้านความมีอิสระในการท างาน  ด้านความส าคัญของงาน ด้านความก้าวหน้า
ของงาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ิมขึ้น ความผูกพันต่อ
องค์กร ก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับปัจจัยที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร
ในด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
และความปรารถนา อย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร อยู่ในระดับผูกพันมาก ปัจจัย
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความผูกพันขององค์กร 
 ปัจจัยด้านองค์กรภาพรวมมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ในการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์
ขององค์การ ด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กรและภาพรวม อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ  หากปัจจัยด้านองค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และภาพรวม เพ่ิมข้ึน ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ ด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร และ
ภาพรวม ก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนรัฐ นาทอง (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ท างานใน
องค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5  ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพา
ได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่าปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ท างานในองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยสูงที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร มีด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
และด้านความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อองค์กร มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรกรมชลประทาน ที่มีอายุ แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กร                
ทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน จะเห็นว่าบุคลากรที่มีอายุมากมีความผูกพันกับองค์กรมากกว่า
บุคลากรที่มีอายุน้อยในทุกดา้น เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุน้อย (20 – 30 ปี) เป็นวัยที่เริ่มต้นการท างาน อาจยัง
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับงาน เพ่ือนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กรมากนัก อีกทั้งยังมีความคิดแบบฉบับเป็น
ของตัวเอง ชอบความท้าทาย มีการศึกษาสูงขึ้น มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ศักยภาพสูง จะมีโอกาสสูงในการเลือกงาน 
และร่วมกับจากปัจจัยอ่ืนๆทั้ง เช่น สถานภาพโสด ที่ไม่ต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบของครอบครัว 
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับองค์กรน้อย และอัตราเงินเดือนที่น้อยกว่าศักยภาพของตนเอง ดังนั้นองค์กร
ควรเอาใจใส่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของก าลังคนกรม
ชลประทานบ่งชี้ว่า กรมชลประทานมีข้าราชการสูงอายุมากขึ้น และมีแนวโน้มการเกษียณอายุเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีการขาดช่วงอายุ ซึ่งมีผลต่อการถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้จากรุ่นสู่
รุ่น และการเตรียมก าลังคน ให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะรองรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
โดยเฉพาะต าแหน่งในสายงานหลักที่มีความความส าคัญ ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญต่อบุคลากรทุกช่วง
อายุอย่างเหมาะสม โดยการจัดสวัสดิการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร การรับฟังและเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วม รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ือให้บุคลากรน ามาปรับใช้ใน
การท างาน และมีกิจกรรมต่างๆที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรด้วย 
 ปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์กร อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ในระบบราชการการก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานของตนเอง 
มักท าไม่ได้มากนัก เพราะโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะงานชลประทาน ด้านการบริหารจัดการน้ า ต้องปฏิบัติงาน
ตามแผนและเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าของงาน การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงท าใหบุ้คลากรไม่ทุ่มเทกับการท างาน ไม่เชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์กร
มากนัก และยังมีโอกาสเปลี่ยนงานไปยังองค์กรอ่ืนอีกด้วย  ดังนั้นองค์กรจึงต้องกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามเป้าประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องสร้างคุณค่าส าคัญของงาน และกระตุ้นให้เกิดแรง
ขับข้ึนภายใน หากมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคลากรก็จะสนองตอบด้วยการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่างให้
ได้มาซึ่งความส าเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุด 
  ปัจจัยด้านองค์กรภาพรวมมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สะท้อนให้
เห็นว่า หากปัจจัยด้านองค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่
พ่ึงพิงได้ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และภาพรวม เพ่ิมขึ้น ความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ด้านความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร และภาพรวม ก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้น องค์กรต้องรักษาระดับความสัมพันธ์ 
และเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรกับองค์กรมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยส าหรับ
การศึกษาครั้งต่อไป หากต้องการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลการศึกษาให้ลึกซ่ึง
มากยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรส าหรับการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษาโดยแบ่งปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุตามกลุ่มช่วงอายุ หรือ Generation เพ่ือน าไปสู่การ
ท างานกับคนหลาย Generation เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 
       3. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านลักษะงานและปัจจัยด้านความต้องการที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมและสามารถน ามาเป็นแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 
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บทคัดย่อ 
 งานศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเสพยาเสพติดและวิถีชีวิตของ
ผู้เข้ารับการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี 2)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบ าบัดใน
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี 3) ศึกษานโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของไทยตามแนวทาง
ประชารัฐ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในครั้งนี้ได้แก่ ผู้เข้ารับการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี
ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 5 ราย การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 
- structured Interview) เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรผู ้เข้ารับการบ าบัด น ามาตีความอธิบายและ
วิเคราะห์เป็นประเด็นส าคัญต่างๆ 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้เสพยาเสพติดเริ ่มใช้ยาเสพติดมาจากการชักชวนของเพื่อน
ตั้งแต่ 2 -5  เริ ่มเสพสมัยวัยรุ ่น โดยมีสภาพแวดล้อมทั้งในด้านของพื้นที่และการประกอบอาชีพเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากเสพขึ้นในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น เมื่อรัฐก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา
โดยมองผู้เสพคือผู้ป่วย ให้โอกาสในการเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจบ าบัด ซึ่งศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นโอกาสที่ดีของผู้เสพยาเสพติดในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ถึงแม้ผู้เสพยาเสพติดจะไม่
รู้จักนโยบายนี้มาก่อน จะทราบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งให้ทราบ บุคคลเหล่านี้เมื่อเข้ารับการบ าบัดก็
ประทับใจในกิจกรรมด้านกีฬา สันทนาการ และคิดว่าการบ าบัดจะช่วยให้เขาเลิกยาได้ สุดท้ายสิ่งที่จะ
ช่วยให้ปัญหายาเสพติดแก้ไขได้อย่างยั่งยืน คือการดูแลระหว่างคนในชุมชนโดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน า  
ค าส าคัญ: ปัญหายาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดจันทบุรี ประชารัฐ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to : (1)To study the factors influencing narcotic  users 
and the way of life of the patients in Chantaburi Behavior Modification Center. (2) To study 
the development of treatment in Chantaburi Behavior Modification Center. (3) To study the 
policy of solving narcotic problem in Thailand under The Civil State Policy. The population 
included in the study were those who received treatment in Chantaburi Behavior Modification 
Center 5 cases In the fiscal year 2018. This study utilized semi-structured interviews to collect 
data on patients. Explain and analyze the key issues. 
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 The study found that the factors that made drug addicts start using drugs were the 
persuasion of friends  2  to 5  people.  He start addicted since teenage.  The environment in 
both the area and the occupation  are a stimulus to cravings in the minds of those people. 
When the state determines its policy to solve the problem by looking at the addict is the 
patient. The government provides an opportunity for voluntary therapy. Behavior Change 
Center is a great opportunity for drug addicts to follow state measures. Although the drug is 
not known to this policy before, it is only when state officials inform then. These people, 
when they were treated, were impressed by the recreational activities and sport, and thought 
that the treatment would help stop the drug. Finally, the problem solving drug will be helped 
and sustainable by the care of the people in the community and by the community leaders. 
KEYWORDS: Narcotic Problem, Chantaburi Behavior Modification Center, Civil State  
 
บทน า 
 ยาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญของประชาคมโลก มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค  ชนิด
ของยาเสพติดมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ในปี 2015 จากจ านวนผู้ติดยาเสพติดทั้ง
โลกพบว่ายาเสพติดที่ส าคัญ ๆ ที่ได้รับความนิยมนั้นมีผู้ติดกัญชา 183 ล้านคน สารสกัดจากฝิ่น 35 ล้านคน 
ยาบ้า-สารกระตุ้นต่าง ๆ 37 ล้านคน ยาอี 22 ล้านคน ยาแก้ปวด-ยานอนหลับ 18 ล้านคน และโคเคน 17 ล้าน
คน นอกจากนี้ในปี2017 ทั่วโลกมีรายงานผู้ติดยาเสพติดประมาณ 250 ล้านคน โดยที่ราว 29.5 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 0.6 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกก าลังประสบปัญหาและความทุกข์ทรมาน สืบเนื่องมาจากการติดยา
เสพติด โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทสารสกัดจากฝิ่น ซึ่งมีความอันตรายมากที่สุด ซึ่งผู้ติดยาเสพติดร้อยละ 70 
ได้รับผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพสูงสุดจากยาเสพติดชนิดนี้ การผลิตฝิ่นและโคเคนเติบโตขึ้น ในปี 2016 และ
การผลิตฝิ่นทั่วโลกเพ่ิมขึ้นถึง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับปี 2015 สาเหตุหลักมาจากอัตราผลตอบแทนของการปลูก
ฝิ่นในอัฟกานิสถานสูงขึ้น ส่วนการขยายตัวของตลาดโคเคน พบว่าในปี 2013-2015 การปลูกโคคา    (ที่น าไป
สกัดเป็นโคเคน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้นในประเทศโคลอมเบีย 
โดยที่ตลาดรับซื้อโคเคนใหญ่ที่สุดคือทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป (คนไทยรู้ยัง อัพเดทสถานการณ์ยาเสพติด
โลกและไทย, 2561) 

ในภูมิภาคสามเหลี่ยมทองค าถือว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ส าคัญในอดีตซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประชาชนคนไทยบนพ้ืนที่สูงมีการปลูกฝิ่นและท าไร่เลื่อนลอยมาตั้งแต่อดีต โดยประเทศไทยมี
การแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาทางภาคเหนือแทนการปลูกฝิ่นและท าไรเลื่อนลอย  ใน
สถานการณ์ปัจจุบันภูมิภาคสามเหลี่ยมทองค าโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตยา
เสพติดโดยมีตัวยาที่ส าคัญคือยาบ้าและไอซ์ ถึงแม้ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตรายใหญ่ แต่เป็นทางผ่านและ
เป็นแหล่งจ าหน่ายที่ส าคัญ การลักลอบล าเลียงจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาในประเทศไทย มีอยู่ 2 รูปแบบ 
คือ 1.การจ าหน่ายในประเทศ  2.การส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 นโยบายของรัฐบาลมีความพยายามในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาตลอดแต่ปัญหายาเสพติดก็ยังไม่เลือนหายไปจากสังคมไทยในแต่ละยุค    
แต่ละสมัยรัฐบาลมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น อดีตสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร  มีการ
ประกาศสงครามกับยาเสพติดเมื่อปี 2546 มีการกวาดล้างยาเสพติดอย่างหนักท าให้ ผู้มีอิทธิพล นักค้า ผู้เสพ
รายส าคัญ  ถูกปราบปราม จับกุมเป็นจ านวนมาก  จนมาถึงในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์
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โอชาได้น าแนวคิด “ประชารัฐ”  โดยอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน
เข้ามาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน  โดยได้ด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560  

แต่จากสถิติการตรวจยึดจับกุมยาเสพติด ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 กันยายน 2560 พบว่ามี
การตรวจยึดจับกุมยาบ้า ไอซ์ เพ่ิมข้ึน ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 กันยายน 2560 

ห้วงเวลา    การตรวจยึด/จับ 
               ยาบ้า                              ไอซ ์

1 ตุลาคม 2559 -15 กันยาย 2560  200,387,244  3,999.88 
1 ตุลาคม 2558 -15 กันยาย 2559  113,941,041  1,620.48 
        จ านวนต่าง      86,446,203  2,379.40 
        เพิ่มข้ึนร้อยละ          76      147 
ที่มา : ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2561, หน้า 1 

 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าถึงแม้รัฐบาลจะน านโยบายประชารัฐมาแก้ไขปัญหา แต่ยาเสพ
ติดไม่ได้ลดลงเลย ตัวยาที่เป็นที่นิยมในประเทศยังคงเป็นยาบ้า และยาไอซ์ มีความต้องการของผู้ใช้ในตลาด
ค่อนข้างสูง (Over Supply) อย่างต่อเนื่อง ในบรรดาผู้เข้ารับการบ าบัดในทุกระบบร้อยละ 87 เป็นผู้เสพราย
ใหม่ โดย 1 ใน 4 มีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี รองลงมาอายุ 15- 19 ปี ท าให้เห็นว่าผู้เสพรายใหม่มีอายุน้อยลง
และเป็นรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน (ร่าง แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด พ.ศ.2561, 2561, หน้า 1-6) 
 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2559 ทีร่ัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด โดยก าหนดเป็นวาระส าคัญของ
ชาติที่น านโยบาย  “ประชารัฐ”  มาขับเคลื่อนการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพ้ืนที่อ าเภอ/เขต ซึ่งถือ
เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีการบูรณาการจากทุกส่วนราชการทั้งในระดับนโยบายและระดับ
พ้ืนที่ เพ่ือเป้าหมายในการเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 81,905 แห่ง ขั้นตอนส าคัญ
ของการน านโยบายมาปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ กระบวนการบ าบัดผู้เสพผู้ติด            ผ่าน
วิธีการน าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108 /2557 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การ
บ าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยการบ าบัดตามค าสั่ง คสช.นี้ เป็นการบ าบัดในระบบสมัครใจ
บ าบัดผ่านกระบวนการค้นหาผู้เสพผู้ติดจากหมู่บ้าน/ชุมชน น าตัวผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ณ ศูนย์
ขวัญแผ่นดิน หรือศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจุบัน แต่จากการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติดที่ผ่านมาในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรีนั้น ผู้เข้ารับการบ าบัดมีแนวโน้มที่จะ
มีอายุน้อยลง และเป็นผู้เสพรายใหม่สอดคล้องกับผลส ารวจในระดับประเทศ โดยยาเสพติดส าคัญที่แพร่ระบาด
ในจังหวัดจันทบุรี คือ ยาบ้า ไอซ์ และกัญชา อีกท้ังมีผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบ าบัดซ้ านั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้น
ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ ท าให้ต้องมีการน ามาบ าบัดอีกครั้ง  ถ้าปริมาณที่เสพเพ่ิมมากข้ึนจนเป็นผู้ติดก็จะถูก
ส่งต่อไปบ าบัดในสถานพยาบาล หรือในระบบบังคับบ าบัด ของส านักงานคุมประพฤติ  ในขณะที่บางคนถูก
จับกุมด าเนินคดีในคดียาเสพติด หรือคดีอาชญากรรมอ่ืนๆ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่ยังไม่เบาบางลง และ
อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต 



51 
 

 
 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเสพยาเสพติดและวิถีชีวิตของผู้เข้า
รับการบ าบัด เพราะเป็นพ้ืนฐานของบุคคลว่าสิ่งใดที่ท าให้เลือกเสพยาเสพติดซึ่งถือเป็นต้นเหตุของปัญหาใน
ระดับฐานราก เมื่อได้ทราบถึงปัจจัยและวิถีชีวิตของผู้เสพแล้ว ผู้ศึกษาต้องการทราบสภาพปัญหายาเสพติด
ภายในจังหวัดจันทบุรีว่ามีสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดและหา
แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบสมัครใจบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพ ผู้ผ่านการบ าบัด
สามารถเลิกยาเสพติดได้จริงไม่กลับมาเสพซ้ า อีกทั้งจะได้สะท้อนการน านโยบายประชารัฐมาปฏิบัติจากใน
ระดับพ้ืนที่ว่าจะต้องมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเสพยาเสพติดและวิถีชีวิตของผู้เข้ารับการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 3. ศึกษานโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของไทยตามแนวทางประชารัฐ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจเสพยาเสพติดและวิถีชีวิตของที่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการ
บ าบัดที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 2. ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 3. ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อเสนอและแนวทางในการน านโยบายประชารัฐมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 
วิธีการศึกษา  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารของส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดแห่งชาติและศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย  ในประเด็นที่
เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด 
รวมถึงค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลได้แก่ ห้องสมุด ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าหนังสือ ต ารา บทความ  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด
ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี ในประเด็นของข้อมูลส่วนตัว วิถีชีวิต พฤติกรรมการเสพยาเสพติด 
การสมัครใจเข้ารับการบ าบัด แนวความคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐตามแนวทางประชารัฐ
รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเข้ารับการบ าบัดและการจดบันทึกข้อความและการอัดเสียงระหว่าง
สัมภาษณ์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในงานวิจัย โดยผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้จดบันทึกและอัดเสียง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
จ าแนกถ้อยค าหรือข้อความที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นแล้วน ามาตีความอธิบายและวิเคราะห์เป็น
ประเด็นส าคัญต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล โดยผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง  การจด
บันทึกจากการสังเกตกลุ่มตัวอย่างตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับการบ าบัด  มาประกอบการวิเคราะห์จากนั้นแบ่ง
ข้อมูลเป็นส่วนย่อยตามโครงร่างค าถาม เพ่ือใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล ในการตอบค าถาม การศึกษา การวิเคราะห์
ปัจจัยที่ท าให้ผู้เสพเริ่มเสพยาเสพติด นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
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จันทบุรี ตามแนวทางประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ผู้ศึกษาจะไม่เปิดเผยชื่อ ของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจาก
อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลดังกล่าว  
 
สรุปผลการศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บ าบัดยาเสพติด 
 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 44 ปี ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาใน
อ าเภอแก่งหางแมว การศึกษาสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ าสุดคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สภาพครอบครัวนั้นส่วนใหญ่บิดา มารดา ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนชีวิตการสมรสนั้นส่วนใหญ่เป็นโสด โดยมี 2 คนที่
หย่ากับภรรยา และมี 2 คนที่มีบุตร 1 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่
แน่นอนเนื่องจากแล้วแต่ผู้ว่าจ้าง ประกอบกับอาชีพกรีดยางพาราท าได้เพียงบางฤดูกาลท าให้บางช่วงขาด
รายได้ โดยรายได้จะอยู่ประมาณตั้งแต่ 5,000 บาท/เดือน โดยผู้ที่ท าอาชีพรับจ้างเคาะ พ่น สี รถยนต์มีรายได้
สูงสุด 30,000 บาท โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีหนี้สิ้น ส่วนที่พักอาศัยนั้นอยู่บ้านตนเองมีเพียงบางคน
ที่อยู่กบัญาติหรือเช่าที่พักอยู่ 
 ปัจจัยในการตัดสินใจเสพยาเสพติดและวิถีชีวิตของผู้เข้ารับการบ าบัด 
 พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของกลุ่มตัวอย่างนั้น ส่วนใหญ่ในจะเริ่มเสพยาเสพติดในช่วงอายุ     13 – 
18 ปี โดยมีสาเหตุในการเสพยาเสพติดจากการชักชวนของเพ่ือนโดยเฉพาะเพ่ือนสนิท โดยมีการรวมกลุ่มกัน 
ตั้งแต่ 2 – 5 คน สถานที่ในการเสพยาเสพติด ส่วนใหญ่เลือกบ้านของเพ่ือนที่เสพมาก่อนเป็นสถานที่ในการมั่ว
สุมเสพยาเสพติดและมีบางคนเสพที่โรงเรียน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในระยะแรกเริ่มเสพยาเสพติดชนิด
ยาบ้าเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณการเสพใน 1 อาทิตย์ตั้งแต่ 1 – 6 เม็ด ราคายาเสพติดนั้นขึ้นอยู่กับช่วงอายุของ
แต่ละคนเพราะราคาแต่ละปีขึ้นลงแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่  150 – 200 บาท/เม็ด แหล่งที่จ าหน่ายยาเสพ
ติดนั้น ในระยะเริ่มแรกของการเสพน ายาเสพติดมาจากเพ่ือน ทั้งฝากเพ่ือนซื้อ หรือมาแบ่งของเพ่ือนแล้วใช้ท า
การเสพ  
 ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเข้ารับการบ าบัดมาก่อนมี
เพียงรายเดียวเท่านั้นที่เคยผ่านการบ าบัดมา โดยสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการบ าบัดมาจากการตั้งจุดตรวจ/
จุดสกัด และการเข้าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ไม่ได้มาจากการสมัครใจตั้งแต่แรก ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รู้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด ในขณะที่ชุมชนรอบตัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า
กลุ่มตัวอย่างเสพยาเสพติด ในขณะที่หลังจากการบ าบัดแนวคิดต่อศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
คิดว่ามีข้อดีในส่วนของวิทยากร ครูฝึกและกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติระหว่างอยู่ในค่าย โดยมีกิจกรรมที่ชื่นชอบคือ 
การเล่นเกมส์ กีฬา และสันทนาการรื่นเริงเป็นหลัก มีกิจกรรมที่อยากให้เพ่ิมเติมส่วนใหญ่เป็นการร้องเพลง 
เล่นเกมส์ กฬีา เมื่อได้ผ่านการบ าบัดแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเขาน่าจะเลิกยาเสพติดได้ 
 ข้อคิดเห็นต่อนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของไทยตามแนวทางประชารัฐ 
 กลุ่มตัวอย่างทุกรายไม่รู้จักนโยบายประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด แต่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
นโยบายที่รัฐก าลังด าเนินการอยู่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ซึ่งนโยบายที่เห็นด้วยส่วนใหญ่คือการ
บ าบัดรักษา และแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างมีทั้งการดูแล
กันในชุมชนโดยผู้น าชุมชน การดูแลกันในครอบครัว รวมถึงการจับกุมสกัดกั้นผู้ค้ารายใหญ่ไม่ให้ลักลอบน ายา
เสพติดเข้ามาในประเทศ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้เสพยาเสพติดเริ่มใช้ยาเสพติดมาจากการชักชวนของเพ่ือนตั้งแต่วัยรุ่น 
ซึ่งเพ่ือนเหล่านั้นจะมีการชักจูงให้มีการเสพกันในกลุ่ม 2-5 คน  โดยมีสภาพแวดล้อมทั้งในด้านของพ้ืนที่และความ
ล าบากจากการประกอบอาชีพเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองขึ้นในจิตใจของบุคคล เมื่อรัฐก าหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยมองผู้เสพคือผู้ป่วย ให้โอกาสในการเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจบ าบัด ซึ่งศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นโอกาสที่ดีกว่าของผู้เสพยาเสพติดในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ  ผู้เสพยาเสพติดกลับ
ไม่รู้จักนโยบายนี้มาก่อนจะทราบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งตอนโดนจับกุม อย่างไรก็ตามเขาก็เห็นว่าการบ าบัดจะช่วย
ให้เขาเลิกยาได้ และเสนอให้ชุมชนมีการดูแลกันเอง ซึ่งในการก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐจ าเป็นต้อง
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของปัญหา เพ่ือก าหนดแนวทางลงไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ 
 สภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้เสพ  
 สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ละแห่งมีความแตกต่างทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง ท าให้ปัญหาแต่ละแห่งมีความรุนแรง หนักเบาแตกต่างกัน จะพบว่าในขั้นตอนของแผนประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติดในช่วงแรกที่ด าเนินการในปี 2559-2560 นั้น มีการประเมินสภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ท า
ให้หน่วยงานรัฐทราบจุดยืน (Positioning) ของพ้ืนที่ต่างๆ ว่ามีความรุนแรงในระดับใด เพ่ือเร่งด าเนินการเข้าแก้ไข
ปัญหาเป็นล าดับแรก รวมถึงโครงการของรัฐในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ของประชาชน เช่น โครงการต าบล
ละ 5 ล้าน หมู่บ้านละ 2 แสน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ดียิ่งขึ้น แต่การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น 
เจ้าหน้ารัฐจ าเป็นต้องน านโยบายไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบของตน ซึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะของ
บุคลากรของรัฐ และความเข้าใจในปัญหา การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจึง
จะช่วยท าให้ปริมาณผู้ค้ายาเสพติด ปริมาณยาเสพติด และผู้เสพลดลงได้ 
 การก าจัดปัจจัยที่ท าให้เริ่มเสพยาเสพติด 
 ในสภาพของปัจเจกบุคคล มักจะเริ่มใช้ยาเสพติดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น โดยมีเพ่ือนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เขาเริ่ม
เสพ จากการชักชวนไปทดลอง เริ่มจากปริมาณไม่มาก เมื่อนานไปเริ่มมีความกล้าเพ่ือตอบความต้องการของจิตใต้
ส านึกและร่างกายของตน เพราะการเสพบ่อยๆกระตุ้นท าให้สมองสร้างเคมีที่ชื่อว่า โดปามีน เมื่อขาดยาสมองก็จะสั่ง
การเกิดอาการอยากยา การแก้ไขปัญหายาเสพติดในในระดับบุคคลท าได้ค่อยข้างยาก เพราะเป็นการแก้ไขในระดับ
จิตใจ แต่หน่วยงานของรัฐสามารถสร้างเกราะป้องกันให้บุคคลเหล่านี้ได้ โดยการเข้าไปสร้างจิตส านึก ปลูกจิตส านึก 
ตั้งแต่วัยรุ่นทั้งในสถานศึกษา และส่วนที่ส าคัญคือนอกสถานศึกษา เพราะจะเห็นได้ว่าผู้เสพส่วนใหญ่เป็นบุคคลนอก
สถานศึกษา และมีอายุน้อยลงทุกวัน ท าให้คนเหล่านี้มีชีวิตที่แปลกแยกไปจากเด็กปกติ ขาดการควบคุมดูแลจาก
กฎเกณฑ์ของโรงเรียน เมื่อถูกเพ่ือนสนิทชักจูงตั้งแต่วัยรุ่น ก็มีโอกาสที่จะเสพยาเสพติดซ้ า ไม่สามารถเลิกได้ การ
แก้ไขปัญหาควรเน้นที่จุดตั้งต้นเป็นส าคัญ อาศัยบุคคลใกล้ชิดทั้งในชุมชนและครอบครัวช่วยในการแก้ไขปัญหา
ในช่วงวัยรุ่นของเด็ก 
 ทางเลือกในการบ าบัดรักษาในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 การที่รัฐออกกฎหมายให้โอกาสผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สามารถสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งในสถานพยาบาล
ของรัฐและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี ท าให้ผู้เสพมีทางเลือกในการตัดใจที่จะเลิกยาเสพติด หรือ เป็น
ทางเลือกที่จะหลีกหนีจากการด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นโอกาสที่ดีที่เขาเหล่านั้น  จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะที่
จังหวัดจันทบุรีมีศูนย์ฯ ที่มีคุณภาพผ่านการประเมิน บุคลากร สถานที่ มีความพร้อมในการด าเนินงาน แต่
สภาพแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทุกวัน ท าให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการ
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บ าบัดรักษาจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสมต่อสภาพปัญหาในปัจจุบัน เช่น อาจะเพ่ิมเวลาการบ าบัด น า
เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาช่วยในการบ าบัด เพ่ิมวิชาเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เสพมากขึ้น และสิ่งส าคัญ
ที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้บ าบัดกับวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
 การน านโยบายประชารัฐไปแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 นโยบายรัฐเป็นการประสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยอาศัยความ
ร่วมมือ (Co-Operation) ของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างแรก คือการประชาสัมพันธ์
แนวนโยบายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทราบถึงแนวทางนี้ ต้องยอมรับว่า ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจ
ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยเขาแทบไม่เคยประชุมหมู่บ้านเลย และไม่
เคยมีส่วนร่วมกับชุมชน ตัวประสานที่ส าคัญคือตัวประสานระหว่างภาครัฐกับกลุ่มคนเหล่านี้ ที่กลุ่มตัวอย่างพูดถึง
และให้ความเคารพคือผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ที่น าข้อมูลข่าวสารมายังประชาชน 
เพราะฉะนั้นจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่ ที่ต้องแสดงสภาวะของผู้น าในการเป็นแกนน าในการแก้ไขปัญหา เพราะหมู่บ้าน ชุมชน เป็นฐานราก
ของประเทศ เป็นที่ตั้งของบ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกกันว่า “บวร” ถ้า 3 แห่งนี้มีความเข้มแข็งจะสามารถสร้าง
รากฐานและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ อีกประการหนึ่งนโยบายประชารัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังขาดความ
ร่วมมือของภาคเอกชน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ และความ
ร่วมมือของหมู่บ้าน ชุมชน ในส่วนของภาคประชาชน จึงจ าเป็นที่ต้องเสริมก าลังภาคเอกชนเข้าไปให้การสนับสนุน
งบประมาณ เทคโนโลยี การจัดท าฐานข้อมูลยาเสพติด หรือการจ้างบุคลาการมาท างานเฉพาะด้าน เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ยาเสพติด แพทย์เฉพาะด้านในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. การก าหนดนโยบายควรก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และสภาพพ้ืนที่ โดยการรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะด้าน
การป้องกัน การปราบปราม และการบ าบัดรักษายาเสพติด 
 3. รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่กระบวนการจัดท า
นโยบาย ไปจนถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมในการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความอบอุ่น ความใกล้ชิดของคนในครอบครัว 
 5. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น 
 6. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยอาศัย
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน 
 7. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยมีการ
ตรวจสอบ การรับฟังความคิดเห็นทั้งจากเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการบ าบัด รวมถึงญาติพ่ีน้องของผู้เข้ารับการบ าบัด 
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 8. ส่งเสริมให้มีการรับบุคลากรจากภาคเอกชนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดทั้งในระดับนโยบาย ถึงระดับผู้ปฏิบัติ เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการท างานร่วมกันโดยไม่ยึดระเบียบเพียงอย่าง
เดียว 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ งบประมาณ การให้ความรู้กับผู้น าชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนได้ 
 10. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ควรปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายให้มีความทันสมัย
ต่อสภาวการณ์ของประชาคมโลกในปัจจุบัน รวมพัฒนาองค์ความรู้ ทฤษฎี    เทคโนโลยีที่มันสมัย ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 ควรน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาในศูนย์อื่นๆ หรือศึกษาเชิงปริมาณต่อไป  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ 
ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหางแมว 

FACTORS AFFECTING NON-FORMAL DEBT SETTLEMENT OF PEOPLE CLAIMING 
TO CHARGE CENTER OF KAENG HANG MAEO DISTRICT 

 
วิริยะพงษ์  วีระพงษ์ * ดร.ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์** 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่ง

หางแมว  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ แมว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุในการเกิดหนี้นอก
ระบบของประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหาง วิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสารและใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 15 คน ประกอบด้วย ประชาชนผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์  และคณะผู้ไกล่เกลี่ยประจ าอ าเภอแก่งหางแมว  
 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของประชาชน ดังนั้นควรให้ความรู้กับประชาชนตามลักษณะ
การเป็นหนี้นอกระบบ ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท าสัญญาเงินกู้ การค้ าประกัน การจดจ านอง กฎหมายอัตรา
ดอกเบี้ย การประนอมหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
การวิเคราะห์หนี้สิน การวางแผนการใช้หนี้ การวางแผนการใช้เงิน การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย การปรับปรุงนิสัย
การใช้เงิน ความพอเพียง การออม รวมถึงการลงทุนใน การประกอบอาชีพ การตลาดท าการรวบรวมองค์ความรู้และ
สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  เข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน หรือเจ้าหน้าที่องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อไป และจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในส่วนกลาง ในชุมชน  ในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีความ
สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ หรือเข้าไป ขอค าแนะน าขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ง่าย
และได้รับความสะดวก 
ค าส าคัญ: การก่อหนี้นอกระบบ ประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหางแมว 
 
ABSTRACT 
 A study of the factors affecting the informal debt formation of people complaining to 
the Kaeng Hang Maeo district center, by usrn Qualitative Research, document, and depth 
interview. Data from in-depth interviews. Key informant group consists of 15 individuals who 
are complaining about their complaints. and the mediator in Kaeng Hang Kaeo. The purpose 
of the study is as follows.1. To study factors or causes of birth. ongoing debt of the people 
claiming to the Kaeng Hang Kaen Dhamma Center2. To study the effects of the informal debt 
settlement system of the people complaining to the Kaeng Hang Khao Dhamma Center 3. To 
study the solution to debt problems. The system to the people complaining to the center. 
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 The results of the study of the people complaining and the mediator in Kaeng Hang 
Kaeo. The sample consisted of 10 males, or 66.66 males. Five males, 33.34%, 60%, and 0.66%, 
respectively. 13.34 age of 50 years 3 persons (20.00%) age of 43 years old, 2 persons or 13.34% 
of age 41 years old, 1 person or 0.66% age 40 years 3 persons 20.00% people accounted for 
20.00%. Master's Degree 2. There are 33.34% of the undergraduate students in the study, 4 
students in vocational education and vocational training: 26.66% of junior high school 
students, 0.66% The primary education level was 3 students, representing 20.00%. The trade 
was 2 persons, representing 13.34%, 10 farmers were employed in the field, accounting for 
66.66%, 3 employees accounted for 20.00%. 
 Should educate people on the basis of informal debt the law on loan agreements, 
mortgage guarantees, interest rate law Reorganization Law on the right of freedom of the 
people Access to low interest loans. Debt analysis Debt planning planning money Accounting 
for expenses. Improving habits, using money, sufficiency, savings, and investing in occupation. 
marketers gather knowledge and recruit knowledgeable people. Expertise as a lecturer, 
transfer knowledge to staff. And people involved to bring the knowledge to the people, 
community leaders, community committee. or staff Local government To continue to publish. 
store knowledge in the community. Local For people or people interested. Should study 
knowledge or get advice and advice from the staff within the unit easily and conveniently. 
KEYWORDS: Non-Formal Debt Settlement, People Claiming To Charge Center, Kaeng Hang  
         Maeo District 
 
บทน า 
 ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่าง  รวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รัฐบาลที่ผ่านมาท าให้ประชาชนคิดว่า โครงการแบบประชานิยม 
จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างชาติและการส่งออกจะท าให้  เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและ
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น แท้จริงแล้วเป็นการหา ประโยชน์ของนักการเมือง มีการทุจริต และมีนัก
ธุรกิจบางส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นักการเมือง เป็นการครอบง าประชาชนด้วยวัตถุนิยม ประชาชนจึง
พยายามหาสิ่งของต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของตน เพ่ือความสะดวกสบาย เพ่ือความมีหน้ามีตา ตาม
แฟชั่นหรือเพ่ือให้ทัดเทียมกับคนอ่ืน เมื่อรายได้ไม่เพียงพอที่จะหาซื้อสิ่งของดังกล่าว ก็จะต้องกู้ยืมเงินมาซื้อ 
ประกอบกับทุกวันนั้นการเป็นหนี้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบผ่อนช าระหนี้  สถาบัน
การเงิน หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบ ส่งผลให้ประชาชนเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น การเป็นหนี้  จึงปัญหาส าคัญที่
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย ที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ปัญหาหนี้นอกระบบของสังคมไทยมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพ่ิม มากขึ้น จะเห็นได้จากจ านวนของแผ่น ปลิวโฆษณาขนาดต่าง ๆ ที่ติดอยู่
ตามเสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ หรือแม้แต่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่แสดงให้
เห็นความ รุนแรงจากการทวงหนี้นอกระบบ การข่มขู่การท าร้ายร่างกาย การฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่สามารถ  
ช าระหนี้นอกระบบ จากข้อมูลของกระทรวงการคลังพบว่า การลงทะเบียนหนี้นอกระบบเมื่อปี  พ.ศ. 2552-
2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีประชาชนที่เป็นหนี้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,184,868 ราย มูลหนี้กว่า 
123,195.10 ล้านบาท เจรจาประนอมหนี้ส าเร็จจ านวน 548,935 ราย เจรจาไม่ส าเร็จจ านวน 135,729ราย 
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และยุติเรื่องจ านวน 368,075ราย ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้ว จ านวน 377,886ราย คิดเป็นมูลหนี้31,596.02 
ล้านบาท อยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 81,707 ราย คิดเป็นมูลหนี้18,370.41ล้านบาท (กระทรวงการคลัง, 
2554)และจากผลการส ารวจ สภาพหนี้ครัวเรือนของศูนย์  พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยระหว่างวัน ที่ 14-20 กรกฎาคม 2557 ทั่วประเทศจ านวน 1,200 ตัวอย่างได้แก่ภาคอีสานมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 21.7 ภาคใต้และกรุงเทพฯ ปริมณฑลเท่ากันคิดเป็นร้อย
ละ15.5 ภาค กลางคิดเป็นร้อยละ13.9 เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ49.1และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ50.9 มี 
อายุช่วง 30-39 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ25.2รองลงมา คือ 40 –49 ปีคิดเป็นร้อยละ19.8 ส่วน 2 ใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 39.0 มีอาชีพเป็น
เจ้าของกิจการมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 27.6รองลงมาคือพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ส่วนใหญ่มี
ระดับรายได้ต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 15,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 33.3 พบว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนมีปัญหาหนักที่สุดนับตั้งแต่มีการส ารวจเมื่อปี  2549 หรือใน
รอบ 9 ปี โดยภาระหนี้ของครัวเรือนในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ74.8 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่มีร้อยละ 64.6 และ 
จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 219,158.20 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556คิดเป็นร้อยละ16.1 ลักษณะการ
ก่อหนี้เป็นหนี้ในระบบคิดเป็นร้อยละ40.0 หนี้นอกระบบคิดเป็นร้อยละ37.2 มีทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ 
คิดเป็นร้อยละ22.8 ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากซื้อสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 36.9รองลงมาคือใช้จ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ32.2อันดับที่ 3 คือลงทุนคิดเป็นร้อยละ 19.0 อันดับที่ 4คือ บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.1 อันดับที่ 5 คือ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.0 อันดับที่ 6คือการพนัน คิดเป็นร้อยละ3.1 อันดับที่ 7 คือ ภัยธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ1.4 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ0.1 ความสามารถในการช าหนี้ในรอบปีที่ผ่านมาเคยมีปัญหาคิดเป็นร้อย
ละ83.0 และไม่เคยมีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 17.0 (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2557) 
 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาหนี้นอกระบบ นับตั้งแต่ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 จากวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ทุกประเทศต้องเผชิญกับความยากล าบากเข้าสู่วงจร
แห่งความตกต่ าทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก ผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้    ได้ส่งผลโดยตรงต่อความ
ต้องการโดยรวมของสินค้าและบริการในประเทศไทยแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนภาคเอกชน การ
บริโภค รายได้ภาษีของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนตกงานเป็นจ านวนมาก ทั้งคนในเมืองและชนบทที่ประสบปัญหาที่เหมือนกัน คือ ต่างก็อยู่ใน
ภาวการณ์เป็นหนี้นอกระบบและเป็นหนี้ที่ยากท่ีจะหลุดพ้น หากกล่าวถึงหนี้นอกระบบ หลายคนอาจคิดว่าเป็น
ปัญหาของคนยากจนเท่านั้น แต่ปัจจุบันหนี้นอกระบบกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ท าให้รัฐบาลต้องเร่ง
แก้ไขรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเร่งจัดท าเป็นนโยบายภาครัฐและจัดท าให้เป็นวาระยุทธศาสตร์
แห่งชาติ โดยการสร้างกระบวนการยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  มุ่งหวังให้ลูกหนี้มีความสามารถช าระหนี้
นอกระบบได้ หนี้นอกระบบจัดเป็นปัญหาทางการเงินของสังคมระดับประเทศ กล่าวคือ ประเทศไทยมีบุคคล
จ านวนมากตกเข้าอยู่ในวงจรของหนี้นอกระบบที่เกิดจากนายทุน (เจ้าหนี้) ที่หาประโยชน์จากบุคคลผู้เดือดร้อน
เงิน โดยนายทุนจะให้กู้ยืมเงินและคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่ากฎหมายก าหนด (ประมวลกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ มาตรา 654 ก าหนดว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ย
เกินกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี”) ท าให้กลายเป็นหนี้จ านวนมากและมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกหนี้ไม่สามารถช าระคืนต้นได้ สามารถท าได้เพียงช าระดอกเบี้ยที่ยืดอายุหนี้ไป
วันๆเท่านั้น (จุไรรัตน์ เจิมจรุง,2554, หน้า 1)    
 กรมการปกครองสั่งการให้นายอ าเภอจัดตั้ง "ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ" เพ่ือ
อ านวยความเป็นธรรมทั้งทางแพ่งและทางปกครอง ให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน 
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แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายพร้อมเปลี่ยนชื่อ "ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ" เป็น 
"ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ" จากปัญหาความเดือดร้อนของผู้เป็นหนี้นอกระบบข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ศึกษา
เห็นว่าปัญหานี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะให้ภาครัฐเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ดังนั้นผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนอ าเภอแก่งหางแมว  เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของหนี้นอกระบบของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือ บูรณาการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
  ศึกษาสาเหตุในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหาง
แมว 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
  1.ได้ทราบถึงสาเหตุการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่ง
หางแมว และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบให้กับประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
แก่งหางแมว  

2. ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอแก่งหางแมว เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการร้องเรียนร้องทุกข์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการติดต่อราชการ ให้ประชาชน
สามารถติดต่อราชการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสารและการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหางแมว คณะผู้ไกล่เกลี่ยประจ าอ าเภอแก่ง
หางแมว และประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์  ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  จ านวนทั้งสิ้น  15 คน  
ประกอบด้วย นายอ าเภอแก่งหางแมว  จ านวน  1  คน ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอแก่งหางแมว  
จ านวน 1  คน ผู้น าท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี) จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์
ด ารงธรรม  จ านวน  2 คน คณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรม  จ านวน  2 คน ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน  จ านวน  2  
คน ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  จ านวน  5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความ  
 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์และคณะผู้ไกล่เกลี่ยประจ าอ าเภอแก่งหางแมว ในเรื่อง
หนี้นอก ระบบกับศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ประจ าอ าเภอแก่งหางแมว ปี 
พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 15 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศ ชายจ านวน  10 คนคิดเป็นร้อยละ 
66.66 เพศ หญิงจ านวน  5 คนคิดเป็นร้อยละ 33.34 อายุ 60 ปี จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.66 อายุ 51 ปี 
จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ13.34 อายุ 50 ปี จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ20.00 อายุ 43 ปี จ านวน 2 คนคิด
เป็นร้อยละ 13.34 อายุ 41 ปี จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.66  อายุ 40 ปี จ านวน 3 คน20.00 คิดเป็นร้อย
ละ อายุ 38 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 33.34 คน ระดับการศึกษา มัธยมปลาย-ปวช จ านวน 4 
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คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ระดับการศึกษา มัธยมต้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 อาชีพ ค้าขายจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ13.34 เกษตรกร
ท านาท าสวน จ านวน 10 ราย  คิดเป็นร้อยละ 66.66   รับจ้าง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 

สาเหตุการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก่งหางแมวของ
ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์  พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิศา  โชคปลอด (2554) ได้ศึกษา การเป็น
หนี้นอกระบบของพนังงาน: กรณีศึกษานิคมสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี พบว่าหนี้
นอกระบบของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมมากกว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการไม่มีวินัยใช้เงิน  การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายไปกับการเที่ยว ดื่มกิน รวมถึง
การเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลต่าง ๆ อีกทั้งปัจจัยด้านพฤติกรรมจากเหตุสุดวิสัย ความจ าเป็นที่ไม่ได้คาดการณ์
ล่วงหน้าไม่ว่า จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัว ค่ารักษาพยาบาล หรือความจา เป็นต่างๆของครอบครัว 
และ ปัจจัยด้านพฤติกรรมจากการประกอบอาชีพ ในเรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จาก
การเดินทางไปท างาน  และสอดคล้องกับ สุกัญญา  บุญศิริ  (2555)  ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอก
ระบบของผู้ค้าปลีกสินค้าเกษตร ในตลาดสด สังกัดส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ค้า
ปลีกสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้รวมต่อเดือนเฉลี่ย 36,538.98 บาท รายจ่ายรวมต่อเดือน
เฉลี่ย 24,594.26 บาท มี ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเฉลี่ย 15.61 ปี ด้านพฤติกรรมการก่อหนี้ ร้อยละ 
71.86 ของผู้ค้า ปลีกสินค้าเกษตรมีหนี้สิน โดยใช้เงินกู้จากทั้งในและนอกระบบ ซึ่งมีผู้กู้เงินจากในระบบร้อยละ 
60.37 และมีผู้กู้เงินจากนอกระบบร้อยละ 42.50 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมร้อยละ 41.68 เพ่ือ หมุนเวียนใน
การค้า จ านวนหนี้สินแยกตามประเภทผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีกผักมีหนี้นอกระบบเฉลี่ย 95,784.32 บาท/ครัวเรือน 
ผู้ค้าปลีกผลไม้มีหนี้นอกระบบเฉลี่ย 156,916.67 บาท/ครัวเรือน ผู้ค้าปลีก เนื้อสัตว์มีหนี้นอกระบบเฉลี่ย 
162,222.22 บาท/ครัวเรือน ผู้ค้าปลีกอาหารทะเลมีหนี้นอกระบบ เฉลี่ย 133,924.82 บาท/ครัวเรือน   ปัจจัย
ที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ คือ  การใช้หลักทรัพย์ค้า ประกันในการกู้เงินมีค่าสัมประสิทธิ์ที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ ความเร็วในการได้รับเงินกู้ และ 
มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง มีค่า สัมประสิทธิ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ 99   
สอดคล้องกับ วิชญ์พล  พาณิชย์กุลไพศาล (2558)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชน
ในต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพฤติกรรมการเป็นหนี้นอกระบบของ
ประชาชนในต าบลสันก าแพง อ าเภอ สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
80 มีสถานภาพสมรส คิด เป็นร้อยละ 41.9 และมีอายุ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 30 มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 28.1 โดยมีรายได้อยู่
ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.9 มีสมาชิกในครอบครัวที่ท างาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8 และสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ท างานคิดเป็นร้อยละ 74.7  มีจ านวนการใช้บริการหนี้นอกระบบ  2 
เดือน/ครั้ง คิดเป็นร้อย ละ 32.5 จ านวนเงินที่กู้ยืมหนี้นอกระบบเป็นจ านวน 5,000 – 10,000 บาท/ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 61.9  ส่วนระยะเวลาในการช าระหนี้เป็นเวลา 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และมีความไม่แน่ใจใน
ความ ต้องการใช้บริการหนี้นอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 57.2 จากผลการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อต่อการ
เลือกใช้บริการหนี้นอกระบบของ ประชาชนในต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 6 ปัจจัย 
คือ ด้านร้ายได้ ด้านรายจ่าย ด้านสิ่งแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น ด้านสังคม ด้านบริการ ด้านความเสี่ยงและ
อันตรายจากการทวงหนี้ พบว่า ในต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญ ปัจจัย
ด้านบริการซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.22  ปัจจัยและสิ่งกระตุ้นด้านแรงจูงใจซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.15 ปัจจัยด้านความเสี่ยง และ
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อันตรายจากการทวงหนี้ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.10 ปัจจัยด้านรายได้ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมาก ส่วนการให้
ความส าคัญในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านรายจ่ายซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.49 และปัจจัยด้านสังคมซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.00   
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษาพบว่าต้องให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการท าสัญญาเงินกู้ 
การค้ าประกัน การจดจ านอง กฎหมายอัตราดอกเบี้ย การประนอมหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การวิเคราะห์หนี้สิน  การวางแผนการใช้หนี้ การวางแผน
การใช้เงิน การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย การปรับปรุงนิสัย การใช้เงิน ความพอเพียง การออม รวมถึงการ
ลงทุนในการประกอบอาชีพ การตลาด    
 2.  จากผลการวิจัยพบว่าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนอกจากให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆที่
กล่าวมาแล้ว รัฐบาลควรด าเนินการในการแก้ปัญหาติดแบลกลิสต์ให้เป็นรูปธรรม  เพราะประชาชนที่ไปกู้หนี้
นอกระบบไม่สามารถไปกู้เงินในระบบได้ซึ่งหากประชาชนยังมีปัญหา ติดแบลกลิสต์อยู่ ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างจริงจัง หรือรัฐบาลควรเร่งรัด ใช้นโยบายด้านอ่ืนๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของลูกหนี้นอกระบบในระดับหนึ่งก่อน จัดให้มี การจัดระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มีความ
เหมาะสมหรือมีแหล่งเงินทุนที่พอเพียง ในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน แล้วต่อเนื่องด้วยนโยบาย
ในการสร้างรายได  ้มาตรการปรับพฤติกรรมลูกหนี้  ในลดการเป็นหนี้ และในที่สุดประชาชนไม่คิดจะไปสร้าง
หนี้สินอีก ไม่ว่าจะ เป็นหนี้สินนอกระบบหรือในระบบ   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการรถเมล์ปรับ
อากาศของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน (3)เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการ
รถเมล์ปรับอากาศของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจผู้ที่ใช้บริการ
รถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่า
เอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
61.20 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.80 เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 51.80 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ 10 ,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 36.00  ปัจจัยด้านบริการผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบริการ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีเพศและ
วุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีอายุ อาชีพ 
และรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ การให้บริการ รถเมล์ปรับอากาศ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the level of satisfaction towards service 
quality of public air-conditioned bus in Bangkhen District, Bangkok; 2) to study the people’s 
demand towards service quality of public air-conditioned bus in Bangkhen District, Bangkok; 3) 
to compare between the satisfaction and the demand towards service quality of public air-
conditioned bus in Bangkhen District, Bangkok; 4) to study the pathway, the improvement, and 
the solution of service quality of public air-conditioned bus in Bangkhen District, Bangkok. This 
is a survey study, asking the users of the public air-conditioned bus in Bangkhen District, 
Bangkok for 400 persons. The tool for data collection was the questionnaire created by the 
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author with the reliability at 0.05. Data analysis included frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, and One-way ANOVA.  
 The study indicated that 
 Most of the respondents are female or 61.20% while the percentage of male is 38.80%, 
aged 20-30 or 50.80%, and they are students or 51.80%, graduated with a bachelor degree or 
60.00%. The majority of them earn THB 10,000 – 20,000 or 36.00%. The respondents rated 
their opinion towards the service factors as follows: in the overview, it is at the high level. 
Considering in details, it was found that efficiency has the highest mean. Next is safety, 
physical, facility, and ambiance in the passenger room. Regarding the information about 
satisfaction and demands of users towards service quality of public air-conditioned bus in 
Bangkhen District, Bangkok, the satisfaction and the demand are at the high level. Considering 
each aspect, quality and personnel/service staffs have the highest mean. Next are service 
quality and bus condition.  
 In regards to the hypothesis testing, it was discovered that the difference of public air-
conditioned bus users’ education does not affect the satisfaction and demands towards the 
bus service in Bangkhen District of Bangkok. At the same time, the users with different age, 
career, and income will have different satisfaction and demands towards service quality of 
public air-conditioned bus in Bangkhen District of Bangkok with statistical significance at 0.05. 
The service factor associates with the satisfaction and demands towards service quality of 
public air-conditioned bus in Bangkhen District of Bangkok. 
KEYWORDS: Satisfaction, Quality of Service Providing, Air-Conditioned Buses, 
                  Bangkhen District 
 
บทน า 
 กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยประกอบด้วยหลายเขต และรวมถึงพ้ืนที่เขต
บางเขนซึ่งเป็นเขตที่ประชาอยู่กันอย่างหนาแน่นการจราจรเป็นไปอย่างติดขัด เขตบางเขนประกอบด้วยถนน
ตัดผ่านกันหลายสาย และมีจุดเปลี่ยนรถส าหรับรถเมล์บางสายคืออู่บางเขนเป็นอู่ปลายทาง ปัจจุบันนี้การ
ขนส่งสาธารณะมีความจ าเป็นและมีบทบาทมากในการคมนาคมกับประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือรองรับการเดินทาง
ของประชากร และตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นจากการที่มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เมือง ซึ่งต้อง
เดินทางเป็นประจ าทุกวันดังนั้นการโดยสารโดยรถประจ าทางอันได้แก่รถประจ าทางสาธารณะ รถร่วมบริการ 
รถตู้สาธารณะ และรถแท็กซี่ ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร ระบบรถประจ าทางสาธารณะให้บริการโดย 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือเป็นระบบที่ขนส่งผู้ โดยสารระบบหนึ่ง โดยมีสถานีรถโดยสารใน
กรุงเทพมหานคร สามแห่ง คือ หมอชิต2 สถานีขนส่งสายใต้ และสถานีขนส่งเอกมัย จึงมีความจ าเป็นต่อการใช้
ชีวิตของคนเมือง โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบที่ทุกคนล้วนแต่มีความรีบร้อน เพ่ือต้องท าเวลาในการต้องถึงที่หมาย
ปลายทางได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลของความรีบเร่งในการใช้บริการจึงท าให้รถประจ าทางสาธารณะก็ต้อง
แข่งขันกันเพ่ือรับประชาชนผู้ต้องเดินทางจึงมีการจอดไม่ตรงป้าย บ้างก็จอดโดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ โดยมีการร้องเรียนกับการบริการที่ไม่มีคุณภาพของการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการ ทั้งสภาพ
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รถที่ให้บริการที่มีสภาพที่ไม่เหมาะที่จะให้บริการดังเช่นที่เห็นอยู่ตามท้องถนนทั่วไป อีกทั้งมารยาทในการ    
ขับรถของคนขับเองก็ดีท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
 ในพ้ืนที่ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานครเขตบางเขน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศ
ตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ใน
กรุงเทพมหานครรองจากเขตบางแค มีพ้ืนที่ 42.123 ตร.กม. มี ตรอก ซอย มีจ านวน  138 สาย ระยะทางรวม 
122 กม.ถนนสายหลัก  9  สาย ระยะทางรวม  25 กิโลเมตร ประกอบด้วยดังนี้  1) ถนนพหลโยธิน2) ถนนราม
อินทรา 3) ถนนแจ้งวัฒนะ 4) ถนนลาดปลาเค้า 5) ถนนสุขาภิบาล 5 6) ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม7) ถนนวัชรพล 
8) ถนนกาญจนาภิเษก 9) ถนนเทพรักษ์ ( ส านักงานเขตบางเขน,2561) ในส่วนของการคมนาคมการใช้รถประจ า
ทาง(รถเมล์)ของประชากรที่รับบริการเองรถที่ให้บริการที่อยู่ ในพ้ืนที่เขตบางเขนและผ่านพ้ืนที่เขตบางมีเป็น
จ านวนมาก มีทั้งรถเมล์ธรรมดา และรถเมล์ปรับอากาศ การเดินทางของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขต
บางเขน โดยรถเมล์ปรับอากาศมีเส้นทางการเดินรถตามพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ดังนี้  1. สาย ปอ.39 
จากตลาดไทมุ่งหน้ารังสิต วิ่งตามถนนพหลโยธินถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ,2559) 2. สาย
ปอ. 34  รถปรับอากาศ (ยูโรทู) รังสิต – หัวล าโพง เปิดบริการตลอดทั้งคืนโดยเริ่มจากอู่รังสิต หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 
200 ปี วิ่งทางถนนพหลโยธินผ่านเทสโก้โลตัสหลักสี่บางเขนกรมทหารสื่อสารกองทัพบก การไฟฟ้าบางเขน,กรม
ทหารราบที่11มุ่งหน้าสู่หัวล าโพง  3.สาย 59 รถปรับอากาศ (ยูโรทู) รังสิต – สนามหลวง เปิดบริการทั้งคืน เริ่มต้น
จากอู่รังสิตหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ผ่านเข้ามาถนนแจ้งวัฒนะผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครวัดบางบัว 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนสารวิทยากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โรงแรมมารวยมุ่งหน้าสู่สนามหลวงสิ้นสุดที่ท่า
ปล่อยรถ สนามหลวง 4.สาย  510 รถปรับอากาศ (ยูโรทู) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยฯ ช่วงเวลา
เดินรถ 04:00 - 22:00 น. โดยเริ่มที่อู่ธรรมศาสตร์ผ่าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การทางพิเศษบางเขน มุ่งหน้าสู่
ซอยพหลโยธิน 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) 5.สาย 107 รถปรับอากาศทางด่วน อู่บางเขน-คลองเตย 
เริ่มจากอู่บางเขนผ่านการไฟฟ้าบางเขน กรมทหารราบที่11 วัดบางบัว มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนสารวิทยา
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โรงแรมมารวย มุ่งสู่คลองเตย สิ้นสุดที่ อู่คลองเตยโดยมีช่วงเวลาการเดินรถ 04:30 - 
21:45 6. สาย 129 รถปรับอากาศทางด่วน อู่บางเขน-ส าโรง เริ่มจากอู่บางเขน ผ่านการไฟฟ้าบางเขน กรมทหาร
ราบที่11วัดบางบัว มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนสารวิทยากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มุ่งหน้าสู่ส าโรง ถนน
สุขุมวิท 115 เนชั่นแนล ท่าปล่อยรถ ช้างเอราวัณ ช่วงเวลาเดินรถ: 05:10 - 23:00 7. สาย 503 รถปรับอากาศ 
รังสิต-สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เริ่มจาก อู่รังสิต หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ผ่านเทสโก้โลตัสหลักสี่ บางเขน กรม
ทหารสื่อสารกองทัพบก การไฟฟ้าบางเขน กรมทหารราบที่11 วัดบางบัว มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนสารวิทยา 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โรงแรมมารวย มุ่งหน้าสู่สนามหลวงสิ้นสุดที่ สนามหลวง(ม.ธรรมศาสตร์) 8.สาย 513 
รถปรับอากาศ  รังสิต-ปู่เจ้าสมิงพรายเริ่มที่รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน แยกหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ 
อนุสาวรีย์บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุดเส้นทางที่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ช่วงเวลาเดินรถ 04.15-21.00น. 
9. สาย 520 รถปรับอากาศ (ครีม – น้ าเงิน) รังสิต – บางกะปิ เริ่มที่หน้าตลาดไทตรงข้าม มธ.ศูนย์รังสิต ผ่าน เทส
โก้โลตัส หลักสี่บางเขน, กรมทหารสื่อสารกองทัพบก สถานีต ารวจบางเขน เซ็นทรัลรามอินทรา มุ่งหน้าสู่มีนบุรี 
สิ้นสุดที่ซอยตะเกียงวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ช่วงเวลาเดินรถ 04:00 - 22:00 10. สาย 522 รถปรับอากาศ รังสิต-
อนุสาวรีย์ชัยฯ เริ่มต้นที่ อู่รังสิต ผ่าน ห้างโลตัสหลักสี่ สถานีต ารวจบางเขน อนุสาวรีย์ชัยหลักสี่ สถานีต ารวจ
บางเขน ศูนย์เยาวชนบางเขน มุ่งสู่ราชวิถี ซอย 12 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 2561) 
  อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลให้ผู้ประกอบการ 
รถเมล์ปรับอากาศหรือผู้มีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการและน าข้อมูลไปใช้เพ่ือพัฒนา
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ปรับปรุงการคุณภาพการให้บริการให้ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนที่เข้ารับบริการ ซึ่งอาจส่งผลดีกับ
และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการรถเมล์ปรับอากาศของประชาชนในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการรถเมล์ปรับอากาศของประชาชนในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

 
สมมติฐานการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  
 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  
 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  
 สมมติฐานที่ 5 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศ ในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รถเมล์ปรับอากาศและแนวทางใน
การ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการของคุณภาพให้บริการ 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นประชากรเฉพาะผู้ที่ใช้รถเมล์ปรับอากาศ จ านวน 11 สาย 
เดินรถ ได้แก่ สาย ปอ.39, สาย ปอ. 34, สาย ปอ.59, สาย ปอ.510, สาย ปอ. 107, สาย ปอ. 129, สาย ปอ. 
503, สาย ปอ. 513,สาย ปอ. 520 ,สาย ปอ.522 ทั้งนี้โดยรวมทั้งแขวงท่าแร้งและแขวงอนุสาวรีย์ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับเพศและทดสอบค่าเอฟ (F-test) ค่าสถิติในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
สรุปผลการศึกษา 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.20 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.80 
มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.80 เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.80 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คิด
เป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา ด้านความปลอดภัย  ด้านกายภาพ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
บรรยากาศภายในรถ   

ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพด้าน
บุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ ด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้ให้บริการ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพด้าน
บุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ ด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้ให้บริการ และโดยรวมแตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพ
ด้านบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ ด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้ให้บริการ และโดยรวมแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
คุณภาพด้านบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่
มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขนด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้ให้บริการ แตกต่างกัน   
  สมมติฐานที่ 5 ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพ
ด้านบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ ด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้ให้บริการ และโดยรวมแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขต
บางเขน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้ศึกษา ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพด้าน
บุคลากร/พนักงานที่ให้บริการมากที่สุด รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้
ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง พาณิชผล (2555) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของ
รถแอร์พอร์ทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการรถแอร์พอร์ทเรียวลิงค์ ( ARL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีเพศและวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจและความต้องการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต
บางเขน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง พาณิชผล (2555) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของรถแอร์พอร์ทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ 
การศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์
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ปรับอากาศที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการต่อคุณภาพการให้บริการของ
รถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จ านวน
รถเมล์ปรับอากาศท่ีวิ่งให้บริการมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรพิจารณาเพ่ิม
จ านวนรอบการวิ่งรถให้เพียงพอต่อการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพด้านบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก  แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า พนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเมล์ปรับอากาศยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมทั้งพนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถในเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการ และควรมีการประเมินเรื่องคุณภาพการให้บริการของพนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ด้านคุณภาพของสภาพรถที่ใช้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า รถเมล์ปรับอากาศมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Wi-Fi ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาปรับปรุงให้รถเมล์ปรับอากาศมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Wi-Fi ให้บริการ เพ่ือให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 
4.0 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศที่มีต่อ คุณภาพการให้บริการของรถเมล์ปรับ
อากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 
 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือใช้วิธีสังเกตร่วมด้วย เพ่ือที่จะได้
รายละเอียดของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อ
ประชาชนที่มารับการบริการจากส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ ประชากรคือประชาชนผู้มาใช้บริการจ านวน 400 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยู่ในระดับมาก   
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ส านักงานที่ดิน, สาขาบางเขน 

 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the satisfaction of services provided 
by the officers to the people who visit Department of Land Office in Bangkok, Bangkhen 
Branch; (2) to compare the user’s satisfaction towards the services in land registration and 
cadastral survey of Department of Land Office in Bangkok, Bangkhen Branch; (3) to study 
problems and obstacles in land registration and cadastral survey of Department of Land Office 
in Bangkok, Bangkhen Branch. For this study, the author collected data from the respondents 
of the questionnaire of 400 sets which had been verified its quality. The author created the 
questionnaire with the reliability at 0.05. Data analysis included frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and t-test, and when finding the difference with statistical significance, 
Scheffe method would be applied.  
 According to the study,  
 1. Regarding the general information of the respondents, most of them are female or 
54.80%, aged 36-45 or 35.20%, graduated with a bachelor degree or 54.50%, earning THB 
30,001 and up or 39.20% while those who work as employees in the private company has the 
proportion at 36.00%.  
 2. The user’s satisfaction towards the services of Department of Land Office in 
Bangkhen branch of Bangkok is at the high level. Considering each aspect, it was found that 
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their satisfaction is the continuous service; next is equal service providing, punctuality, 
progressive service, and sufficient service. Conforming to the research of Phonnakhin Kerdsub 
(2014) on the users’ satisfaction towards the services of Department of Land Office in Bangkok. 
Noi Branch, the result is the overall satisfaction is at the high level. This might because 
Department of Land Office in Bangkok, Bangkhen Branch has the open and close times at the 
exact time and give constant services. People are satisfied with the first-come-first-serve 
service and the location is convenient for the users. Their satisfaction towards the service of 
this office is at the high level.  
 Suggestions for further studies.  

1. The people’s satisfaction towards the services of Department of Land Office in  
Bangkok should be studied in other branches to compare the result and have the  
pathway for improving the service for more efficiency.  
 2. There should be the study of the effectiveness of service provided by Department 
of Land Office in Bangkok, Bangkhen Branch.  
 3. The other factors should be studied, which affect the service provided by 
Department of Land Office in Bangkok, Bangkhen Branch.  
KEYWORDS: Service Providing Quality, Department Of Land Office, Bangkhen District 
 
บทน า 
 การบริการประชาชนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องเอ้ือความสะดวกให้ประชาชนได้รับการบริการ 
เพ่ือให้ประชาชนนั้นมีความพึงพอในอย่างสูงที่สุดได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและการบริการของภาครัฐอีกหนึ่ง
กิจกรรมคือการให้บริการในส านักงานที่ดิน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขต
บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน สังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้กรม
ที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐโดยการรังวัดท าแผนที่ การ
ออกหนังสือสัญญาสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การ
ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีดินเพ่ือให้บุคคลมีความม่ันคงในการถือ
ครองที่ดิน ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ของเขตบางเขน ซึ่งจ านวนประชากรมี 190,785คน (ส านักงานเขตบางเขน
,2557) โดยแบ่งเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่กันอย่าง
หนาแน่น และมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมากมายตามสายสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนและรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ท าให้มีการท านิติกรรมทางเกี่ยวกับที่ดิน บ้าน คอนโดเป็นจ านวนมาก ส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (กรมที่ดิน สาขาบางเขน,2561)  
 ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขนนั้นเป็นการให้บริการกับประชาชนซึ่งโดยปกติมี
ประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจ านวนมาก อาจด้วยเสียงร้องเรียนจากประชนที่เข้ามารับบริการจากส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ประชาชนหลายท่านต้องการให้ทางส านักงานที่ดินเองนั้นปรับปรุงแก้ อัน
ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้ามีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ความเป็นธรรมในการ
ให้บริการกับประชาชนซึ่งไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบและการสั่งการ ปัญหาที่เกิดจากสถานที่ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ดังเช่น พ้ืนที่ส าหรับการจอดรถของประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการซึ่งมีเพียงจ ากัด 
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พ้ืนที่ภายในอาคารที่ให้บริการแคบและอึดอัดท าให้ประชาชนต้องออกมาอยู่นอกตัวอาคาร ปัญหาที่เกิดจาก
การท างานล่าช้าของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการโดยมีขั้นตอนที่เยอะเกินไป ซึ่งประชาชนที่เข้ารับบริการอาจต้องใช้
เวลาครึ่งวันถึงหนึ่งวันในการธุรกรรม นิติกรรมต่างๆ  ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยี เนื่องจากการน าเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ยังคงไม่ดีพอ เช่นการเรียกบัตรคิวยังคงมีการใช้
เจ้าหน้าที่ในการขานเรียกอยู่ 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆนั้น
ทางส านักงานที่ดินนั้นมปีัญหาอยู่หลายอย่าง ส่งผลท าให้ประชาชนบางส่วนนั้นเกิดความไม่พอใจในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ ท าให้ผู้ศึกษาที่ได้ท าการศึกษาเรื่องขึ้นเพ่ือศึกษาข้อมูล ข้อเสนอแนะ และเพ่ือน าข้อมูลไปให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านบริการส าหรับเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 1. ศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนที่มารับการบริการจาก
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการทะเบียนที่ดิน ฝ่ายรังวัด ของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
  
สมมติฐานการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน  
 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน  
 สมมติฐานที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน  
 สมมติฐานที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน  
 สมมติฐานที่ 5 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 น าผลที่ไดม้าปรับปรุงไขในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ น ามาพัฒนาในการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับการการบริการที่ดียิ่งขึ้นและเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้การสร้างความศรัทธา
น่าเชื่อถือของประชาชนที่เข้ามารับบริการ 
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วิธีการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้
ส าหรับทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกับเพศและทดสอบค่าเอฟ (F-test) ค่าสถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน 
สรุปผลการศึกษา 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.80 มีอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 39.20 
รองลงมา มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.73 , S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด ( = 3.89, S.D. = 0.62) รองลงมา ด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค มากที่สุด ( = 3.84, S.D. = 0.55) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ( = 3.65, S.D. = 
0.64) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( = 3.65, S.D. = 0.65) และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ( = 3.61, 
S.D. = 0.65)  
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 5 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด รองลงมา ด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค มากที่สุด ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์นาคินทร์ เกิดทรัพย์ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึง
พอใจในการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน มีการเปิดบริการตรงเวลา การปิดบริการ
ตรงเวลา ความสม่ าเสมอของการให้บริการ และประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง มีการให้บริการตามล าดับผู้
มาก่อน-หลัง อีกทั้งสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ประชาชนจึงมีความพึงพอใจ
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ต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผล
การศึกษาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนมีการให้บริการตามล าดับผู้มาก่อน-หลัง ประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการอย่างเสมอภาค ของ Millet (1954) กล่าวว่า การให้บริการอย่างเสมอ
ภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ที่มีฐานคติว่าทุกคนเท่าเทียมกัน
ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคล ที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
 2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ให้บริการอย่างตรงเวลา และขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการที่ตรงเวลา ของ Millet (1954) กล่าวว่า การ
ให้บริการที่ตรงเวลา (Time Service) หมายถึง ในการบริการต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรง
เวลาผลการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือว่ามีประสิทธิผลถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึงจะสร้างความรู้สึกไม่พึงให้แก่
ประชาชนที่มารับบริการ 
 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงานหา
ง่ายและอยู่ติดถนนหลัก ประชาชนจึงมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน มีป้ายบอกตามจุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการอย่างเพียงพอ ของ Millet (1954) กล่าวว่า การ
ให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะการให้บริการและ
สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม  (The Right Quantity at the Right Geographical Location) ความเสมอ
ภาค หรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลยถามจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่
ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 
 4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  อยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้แสดงให้ เห็นว่า ส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน มีการเปิด-เปิดบริการที่ตรงเวลาและมีความสม่ าเสมอของการให้บริการ 
ประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ของ Millet (1954) กล่าวว่า การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึงการ
ให้บริการที่เป็นอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดถือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการวาจะให้หรือยุติบริการเมื่อใดก็ได้ 
 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความ
ชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 
ประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ของ Millet (1954) กล่าวว่า การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง 
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ ผลของการปฏิบัติงานกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถที่ท าหน้าที่ได้ดีมากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มาใช้บริการที่เป็นเพศชายอาจคิดว่าตนเองไม่ได้รับการบริการ
ด้วยความเป็นกันเองมากเท่าเพศหญิง และประชาชนที่มีอายุ 56 ปีขึ้น ประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป 
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และประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจได้รับการบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม และ
ได้รับบริการด้วยความเป็นกันเอง จึงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางเขน มากกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี ประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,001 และประชาชนที่มี
อาชีพอ่ืนๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติน้อยที่สุด ดังนั้น ทาง
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ควรพิจารณาการให้บริการกับประชาชนอย่างเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการด้วยความความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 
น้อยที่สุด ดังนั้น ทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ควรพิจารณาเพ่ิมการให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและทันตามก าหนดเวลา เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง มีที่นั่งพักส าหรับผู้รับบริการ มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอ น้อยที่สุด 
ดังนั้น ทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ควรพิจารณาจัดหาที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการ และ
ปรับปรุงเรื่องห้องน้ าที่ให้บริการมีความสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
 4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก  น้อยที่สุด 
ดังนั้น ทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ควรพิจารณาปรับปรุงในการเพ่ิมการให้บริการโดย
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง มีการให้บริการที่ทันสมัย น้อยที่สุด  ดังนั้น ทางส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ควรพิจารณาเพ่ิมการบริการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
 
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันและเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรับคุณภาพการ
บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางเขน 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางเขน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย กรณีศึกษา: องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย กรณีศึกษา: องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของลักษณะองค์กรกับความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สมาคมและมูลนิธิที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร จ านวน 192 แห่ง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการศึกษาพบว่า ประเภทขององค์กรมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาด าเนินการ และ การจัดการความรู้ โดย
องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมีแนวโน้มจะด าเนินการมานานกว่าองค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศ
เล็กน้อย และองค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศมีแนวโน้มจะมีการจัดการความรู้แบบใดแบบหนึ่งมากกว่า
องค์กรที่ก่อตั้งในประเทศไทยเล็กน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่แตกต่างกันตามลักษณะองค์กร ได้แก่ ประเภทองค์กร 
ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนบุคลากร และการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ค าส าคัญ : การก่อการร้าย, องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the correlation between organization 
characteristics and the understanding in combatting terrorist financing law. The samples were 192 
associations and foundations subjected to tax reduction from database of The Revenue Department. 
The statistical test are Pearson's Correlation and One-way ANOVA. 
 The results were: organization type had statistical significant correlation with organization age 
and organization knowledge management. The organization which established in Thailand tend to 
older than organization which branched from outside Thailand. And the organization which branched 
from outside Thailand tend to had one or more type of knowledge management more than 
organization which established in Thailand. The hypothesis testing results: the understanding on 
combatting terrorist financing law had not statistical significant different between organization 
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characteristics which are: organization type, organization age, organization size and organization 
knowledge management. 
KEYWORDS : Terrorist Financing, Non Profit Organizations 
บทน า  
 ค าว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นค าที่ยังไม่มีการจ ากัดความในกฎหมายอาญาที่มีผลผูกมัดตาม
กฎหมายและได้รับการยอมรับอย่างสากล การจ ากัดความโดยทั่วไปของการก่อการร้ายนั้นหมายถึงเพียง
พฤติการณ์รุนแรงซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลัว กระท าการเพ่ือจุดประสงค์ทางศาสนา การเมืองหรือ
อุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการกระท าที่จงใจหรือไม่ใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง (พล
เรือน) และกระท าโดยองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใด ๆ 
 นับตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ปัญหาการก่อการร้ายได้ถูกยกขึ้นมาเป็นภัย
คุกคามอันดับแรกที่ส่งผลต่อความมั่นคงของโลก และแม้ว่าทุกประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจะให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการก่อการร้าย แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตออกไป 
จากเดิมที่มุ่งเน้นเป้าหมายที่เป็นสถานที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ขยายออกไปยังสถานที่ที่มีประชาชนอาศัย
อยู่หรือในแหล่งชุมชน มีการวางแผนเตรียมตัวเป็นระยะเวลานานและใช้วิธีการที่ยากจะคาดเดาได้ อาทิ การ
ก่อเหตุโดยใช้รถบรรทุกพุ่งชนกลุ่มคน หรือการใช้ของมีคมไล่แทงคนเดินถนน ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดจะ
พบว่า เหตุการณ์ก่อการร้ายที่สร้างความเสียหายได้สูงมักเกิดจากการกระท าของกลุ่มก่อการร้ายที่มีเครือข่าย
เชื่อมโยงกันทั่วโลก มีการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย 
การที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ภาครัฐตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและมีความพยายามป้องกันแก้ไขผ่านมาตรการต่าง ๆ ทั้งการก าหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายให้ เป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งภายหลังได้พัฒนามาเป็นพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง พ.ศ. 2559 
 แม้ว่าภาครัฐจะได้สร้างมาตรการในการสกัดกั้นการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย โดยใช้การ
รายงานการท าธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายได้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินผ่านสถาบันการเงิน โดยเปลี่ยนไปใช้
วิธีการอ่ืนที่ภาครัฐไม่ได้ให้ความสนใจและ/หรือยากต่อการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน และมาตรการ
ตรวจสอบตาม พรบ. ปกอ. ก็ยังละหลวมมาก โดยไม่ครอบคลุมในแหล่งสนับสนุนเงินทุนที่ส าคัญ อาทิ การ
สนับสนุนทางการเงินผ่านองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในรูปแบบของเงินบริจาค เพ่ือใช้เป็นทางผ่านของเงินใน
การสนับสนุนทางการเงินในการก่อการร้าย โดยองค์กรก่อการร้ายอาจก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรขึ้นเพ่ือ
บังหน้า รวมถึงการว่าจ้างหรือส่งคนของกลุ่มก่อการร้ายเข้าไปแฝงตัวอยู่ในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเพ่ือ
ด าเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มก่อการร้าย โดยที่ผู้บริจาคมิได้เกี่ยวข้องหรือรับทราบถึงพฤติกรรม
ในการก่อการร้ายดังกล่าว และยังรวมถึงการใช้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักฐาน
เท็จเพ่ือรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในรูปแบบครูผีนักเรียนเถื่อน 
 ปัญหาการใช้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
ประเทศไทย มีตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ กรณีการใช้โรงเรียนญีฮาดวิทยาเป็นสถานที่ฝึกการใช้อาวุธ ผลิตวัตถุ
ระเบิด ซ่องสุมก าลัง ปลูกฝังชักน าให้นักเรียนเข้าร่วมขบวนการ BRN และสร้างหลักฐานเท็จเพื่อรับเงินอุดหนุน
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จากทางภาครัฐ จนเป็นเหตุให้ส านักงาน ปปง. เข้าตรวจยึด และศาลแพ่งได้มีค าสั่งตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ในที่สุด 
หากองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรมีความตระหนักถึงความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นช่องทางการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปกอ. องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มก่อการร้ายก็น่าจะยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และพร้อมปฏิบัติตามระเบียบ มาตรการ และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่มาจากภาครัฐ 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา  
 1. เปรียบเทียบลักษณะองค์กร การจัดการความรู้กับความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
 2. ศึกษาแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันการใช้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเป็นช่องทาง
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
สมมติฐานการศึกษา  
 1 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่
แตกต่างกันตามประเภทองค์กร 
 2 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่
แตกต่างกันตามจ านวนบุคลากร 
 3 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่
แตกต่างกันตามการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  

 
ลักษณะองค์กร 

- ประเภทขององค์กร 

- จ านวนบุคลากร 

- ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 
 

 

ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย ปกอ. 
- ความเข้าใจต่อกรอบแนวคิดของกฎหมายฯ 

- ทราบถึงภาระผูกพันตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตระหนักถึงความเสี่ยงในการถูกใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 
 

 
การจัดการความรู้ภายในองค์กร 

- ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) 
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงผลก าไร 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันการใช้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร เป็นช่องทาง
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากร ได้แก่ สมาคมและมูลนิธิที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร 
จ านวน 960 แห่งค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ  Taro Yamane ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
จะต้องน ามาใช้ในการวิจัยคือ 282 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะองค์กรที่ตอบแบบสอบถาม 
     ลักษณะองค์กรที่ตอบแบบสอบถาม เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมากที่สุด จ านวน 149 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 77. 6 รองลงมาเป็นองค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรจากต่างประเทศ ร้อยละ 22.4 มีการด าเนินการมาเป็น
ระยะเวลา 5 - 10 ปี มากที่สุด จ านวน 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาเป็นระยะเวลา 1-5 ปี จ านวน 59 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.7 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ส าหรับจ านวนบุคลากร ส่วนใหญ่
มีจ านวนบุคลากรน้อยกว่า 30 คน คือ 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมามีจ านวนบุคลากร 30 – 50 คน 66 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.4 และมีบุคลากรมากกว่า 50 คน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.1 ส าหรับการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ส่วนมากมีการจัดการความรู้ทั้งสองแบบ จ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมามีการจัดการ
ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit) ร้อยละ 23.4 เท่ากับการจัดการความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit) ร้อยละ 23.4 และ
ไม่มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรเลย ร้อยละ 22.4 
 2. ความสัมพันธ์ของลักษณะองค์กร 
     ประเภทขององค์กรมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาด าเนินการ และ การจัดการความรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig ที่ 0.047 และ 0.029 ตามล าดับ โดยประเภทขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาด าเนินการในระดับต่ า (ค่า Pearson's Correlation -0.143) กล่าวคือ องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมี
แนวโน้มจะด าเนินการมานานกว่าองค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศเล็กน้อย และประเภทขององค์กรมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดการความรู้ (ค่า Pearson's Correlation 0.157) กล่าวคือ องค์กรที่
เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศมีแนวโน้มจะมีการจัดการความรู้แบบใดแบบหนึ่งมากกว่าองค์กรที่ก่อตั้งใน
ประเทศไทยเล็กน้อย 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 1 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ไม่แตกต่างกันตามประเภทองค์กร ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในไทย มีค่าเฉลี่ย
ระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( X ) 4.77 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.548 ส่วนองค์กรที่เป็นสาขา
ขององค์กรต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( X ) 4.33 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 2.447 ระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
เปรียบเทียบกับ ประเภทองค์กรที่แตกต่างกันนั้น ค่า Sig ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนคือ 0.316 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
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ร้ายระหว่างองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในไทย กับ องค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ไม่แตกต่างกันตามระยะเวลาการด าเนินงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์กรที่มีระยะเวลาด าเนินการ 1 
– 5 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( ) 4.51 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.494 ส่วน
องค์กรที่มีระยะเวลาด าเนินการ 5 - 10 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( ) 4.60 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.578 และองค์กรที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายฯ ( ) 4.98 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.497 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า Sig ที่ได้คือ 
0.601 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายระหว่างองค์กรที่มีระยะเวลาด าเนินการต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมติฐานที่ 3 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ไม่แตกต่างกันตามจ านวนบุคลากร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์กรที่มีจ านวนบุคลากรน้อยกว่า 30 คน 
มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( X ) 4.70 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.553 ส่วนองค์กรที่
มีจ านวนบุคลากร 30-50 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( X ) 4.65 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 2.376 และองค์กรที่มีจ านวนบุคลากรมากกว่า 50 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ฯ ( X ) 4.59 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.859 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า Sig ที่ได้คือ 0.980 
ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายระหว่างองค์กรที่มีจ านวนบุคลากรแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมติฐานที่ 4 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ไม่แตกต่างกันตามการจัดการความรู้ภายในองค์กร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์กรที่มีการจัดการ
ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit) มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( ) 4.60 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 2.490 ส่วนองค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit) มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ 
( ) 5.07 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.526 และองค์กรที่มีการจัดการความรู้ทั้งสองแบบ มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( ) 4.44 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.521 ในขณะที่องค์กรที่ไม่มีการ
จัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ ( ) 4.63 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.610 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า Sig ที่ได้คือ 0.653 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างองค์กรที่มีการจัดการความรู้แตกต่างกัน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากสมมติฐานที่ว่าความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ไม่แตกต่างกันตามประเภทองค์กร ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนบุคลากร และการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ไม่แตกต่างกันตามประเภทองค์กร ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนบุคลากร และการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการท า
ธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งหน่วยงานก ากับดูแลก็ยังขาดมาตรการป้องกันใน
เรื่องดังกล่าว องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการด าเนินการขององค์กร 
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  องค์กรที่มีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานกว่า มีโอกาสที่จะได้สะสมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกว่า แต่เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการด าเนินการขององค์กร ท าให้ความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 องค์กรที่มีจ านวนบุคลากรมากกว่า มีโอกาสที่จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยู่ในองค์กรมากกว่า แต่เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการด าเนินการขององค์กร ท าให้ความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และแม้ว่าองค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะมีการจัดการความรู้ในองค์กรมากกว่าองค์กรที่ก็
ตั้งในประเทศไทย แต่ไม่ส่งผลให้ระดับความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งในระหว่าง
องค์กรที่มีการจัดการความรู้แตกต่างกัน ก็มีระดับความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ซ่ึงสอดคล้องกับ "ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2559" โดยส านักงาน ปปง. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ ที่ระบุว่าองค์กรไม่
แสวงหาก าไรมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และในปัจจุบัน
หน่วยงานก ากับดูแลยังขาดมาตรการป้องกันที่เข้มแข็ง การจดทะเบียนจัดตั้งสามารถด าเนินการได้โดยง่าย ขาดการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และมี
ข้อเสนอแนะให้ก าหนดหน่วยงานและกลไกก ากับดูแลที่ชัดเจน ก าหนดมาตรการระงับธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้ง
มาตรการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยลดการถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หน่วยงานที่เป็นนายทะเบียน หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จะต้องบูรณาการ ความร่วมมือ
ระหว่างกัน ก าหนดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และส านักงาน ปปง. ควรมีการประสานความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับและตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
ควรก าหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีโอกาสเห็นความผิดปกติ
ของการเดินบัญชีรายรับรายจ่าย งบดุล จากการตรวจสอบรับรองงบการเงินให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรทุกรอบปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
    - ควรมีการรณรงค์และให้ความรู้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเกี่ยวกับการป้องกันการถูกใช้เป็นช่องทาง
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
    - ควรมีมาตรการติดตามตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะในแง่
แหล่งที่มาของเงิน และการบริหารจัดการเงิน 
    - ควรมีการด าเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่ไม่ได้จดทะเบียน เพ่ือตัด
ช่องทางการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
    - ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
    - ควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากฐานข้อมูล
ของกรมสรรพากร 
    - ควรศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนที่การด าเนินงาน ที่ตั้งส านักงาน ช่อง
ทางการรับบริจาค เป็นต้น  
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
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อิทธิพล สายลิ่ม *ดร.ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์** 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เ พ่ื อ  ( 1) ศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อนโยบาย 
วิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง (2)  ศึกษาการรับรู้นโยบายของ
ประชาชน ต่อนโยบายวิถีพอเพียงของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง (3) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชน
เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จ านวน 396 คน สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ 
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 138 คน เมื่อพิจารณา
ภาพรวมการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการวิเคราะห์การทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อายุ 
อาชีพ  ส าหรับการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: นโยบายวิถีพอเพียง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) to study public satisfaction with the sufficiency 
policy of Bangkok Governor, Police General Aswin Kwanmuang, (2) to study overall public 
perception of the sufficiency policy of Bangkok Governor, Police General Aswin Kwanmuang, 
and (3) to student public satisfaction with the sufficiency policy of Bangkok Governor, Police 
General Aswin Kwanmuang classified by personal factors. This study used quantitative 
research. The population of this study was 39,230 people in Phranakhon, Samphanthawong 
and Pom Prap Sattru Phai, Bangkok. The sample of this study was 396 local people in Bangkok. 
The sample size was determined by Yamane’s formula. The instrument used to collect data 
was 5-rating scale questionnaire based on Likert ‘s method.  The questionnaire reliability was 
determined to obtain coefficient alpha of not less than .05. Data were analyzed by using 
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statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and One-
way ANOVA. 

The results of this study indicated that the respondents mostly were females (n=232, 
58.5%), those aged 30-39 years (n=166, 42.0%), those graduated with a bachelor’s degree (n= 
206, 52.1%), those worked as employee of private company/ employee (n=93, 23.5%), and 
those with monthly income of 20,001 – 30,000 baht (n=138, 34.9%).  

Overall public perception of the sufficiency policy of Bangkok Governor, Police General 
Aswin Kwanmuang was at a high level with a mean score of 3.71. The satisfaction with policy 
quality was at a high level with a mean score of 3.79, pride in Thai base at a high level with a 
mean score of 3.52, well-being at a high level with a mean score of 3.47.  

By testing the hypothesis 1, it was found that different personal factors influenced 
public satisfaction with the sufficiency policy of Bangkok Governor with the following details.  

1.1 The respondents with different gender had indifferent satisfaction with the 
sufficiency policy of Bangkok Governor. 

1.2 The respondents with different age had indifferent satisfaction with the sufficiency 
policy of Bangkok Governor. 

1.3 The respondents with different educational level had different satisfaction with the 
sufficiency policy of Bangkok Governor in terms of well-being with a statistical significance 
level of 0.05.  

1.4 The respondents with different occupation had different satisfaction with the 
sufficiency policy of Bangkok Governor in terms of policy quality with a statistical significance 
level of 0.05.  

1.5 The respondents with different occupation  had indifferent satisfaction with the 
sufficiency policy of Bangkok Governor. 

By testing the hypothesis 2, it was found that overall public perception of the 
sufficiency policy of Bangkok Governor, Police General Aswin Kwanmuang was related to public 
satisfaction with the sufficiency policy of Bangkok Governor, Police General Aswin Kwanmuang 
with a statistical significance level of 0.05.  
KEYWORDS: Satisfaction, Sufficiency Policy, Bangkok Governor, Police General Aswin  
                 Kwanmuang 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  11 (2555 -2559) ให้ความส าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้ งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ  
ในทุกขั้นตอนของแผน ฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เ พ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง  
การพัฒนาประเทศรวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน ฯ เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
เห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง ในการพัฒนาประเทศอย่าง
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ต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา 5 ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้รับบริการสังคมให้ค านึงถึงเรื่อง สาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม ได้แก่การ
จัดบริการสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัยการฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองค์กรอื่น ได้มีส่วนร่วมด้วย (รุ่งทิพย์ บุตรดี, 2556) 
 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีความส าคัญเนื่องจากการให้บริการเป็นนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล เป็นภารกิจที่ส าคัญทางด้านการตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับ
บริการภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่างขยาย
ขอบเขตและปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของกรมการปกครองโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึง
และเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ข้าราชการจะต้อง
ค านึงถึงประชาชนและต้องส ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่เป็นข้าราชการซึ่งมีภารกิจใน
การให้บริการประชาชน ได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ข้าราชการยังมีบทบาทใหม่ในเรื่องการแก้ปัญหาของ
ประเทศชาติที่ก าลังประสบอยู่ คือ ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้าราชการกับประชาชนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างมากและต้องพยายามด าเนินการทุกวิถีทางที่
จะให้การท างานของราชการ การบริหารงานของส่วนราชการ เป็นการบริหารงานที่ จะสามารถเพ่ิมพูนประ
สิทธิ ภาพ เพ่ิมพูนคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (กู้ชัย 
ประยูรคง, 2556) 
 พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดท า
นโยบายเพ่ือให้การบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศ 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที ที่พร้อม
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทันที ดังนี้ หนึ่ง ภารกิจพิเศษ : การบริหารจัดการมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดูแล
จัดการพ้ืนที่ท้องสนามหลวง นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ด้านการเดินทาง อาหาร 
ที่ พั ก  ค ว า ม ป ล อด ภั ย  ค ว า ม ส ะอ า ด  ก า ร แ พท ย์ แ ล ะส า ธ า ร ณ สุ ข  ร ว ม ทั้ ง ดู แ ล รั ก ษ า พ้ื น ที่ 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สอง 5 
น โ ยบายทั น ใจ  ประกอบด้ ว ย  ( 1 )  สะอาด  ( Clean) : บ้ าน เมื อ งสะอาด  การบริ ห า ร ร าชกา ร 
ใสสะอาด (2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก (3) ปลอดภัย 
(Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย (4) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ (5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจใน
รากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ โดย "1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที" ที่ได้แถลง
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นส่วนหนึ่งที่คณะผู้บริหารพิจารณาว่า สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลส าเร็จ
หรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายในเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้
ท างานได้ทันที มีประสิทธิภาพและประหยัด และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
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ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือเป็นการวาง  รากฐานของงงานและโครงการใน
การพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯในอนาคตต่อไป ภายใต้แนวคิด "ผลักดันทันใจ  แก้ไขทันที" 
(กรุงเทพมหานคร, 2561) 
 โดยนโยบายที่น่าสนใจที่สุดนโยบายหนึ่ง คือ วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจใน
รากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ ประกอบด้วยภารกิจที่ด าเนินการทันที ดังนี้ (1) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด า ริ หลักการทรงงาน 
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น
หลักคิดและแรงบันดาลใจให้เหล่าพสกนิกรได้ปฏิบัติตาม และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานให้เกิดความสุข 
ความเจริญมั่นคงต่อตนเอง ชุมชน และสังคม (2) จัด "ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์" ริมคลองโอ่งอ่าง และ
บริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน ด้วยการจัดระเบียบเมือง 
บริหารจัดการจราจร จัดจ าหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรม
ฟ้ืนจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความ
พอเพียง (ระบบรับเรื่องร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร, 2561) 
 ด้วยที่มาและปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายวิถี
พอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อๆไป ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก  
อัศวิน ขวัญเมือง  

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจ 
เอก อัศวิน ขวัญเมือง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้นโยบายของประชาชนกับความพึงพอใจต่อนโยบายวิถีพอเพียงของ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง  
 
สมมติฐานการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 สมมติฐานที่  2  การรับรู้นโยบายของประชาชน ต่อนโยบายวิถีพอเพี ยงของผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย 
วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
  
                    ตัวแปรอิสระ  
          
                ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล
ต า รวจ เอก  อัศวิ น  ขวัญ เมื อ ง   การรั บรู้ น โ ยบายของประชาชน ต่ อน โยบายวิ ถีพอ เ พียงของ 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อ
นโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุ คคล  สามารถน าผลการศึ กษา ไปใช้ เ ป็ นแนวทาง ในการปรั บปรุ งน โยบาย เ พ่ือหาแนวทาง  
ในการให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
วิธีการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนเขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จ านวน 39,230 คน (ส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร, 2560) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนเขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 396 คน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ค านวณจากสูตรของ ยามาเน่  
เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา ใช้แบบสอบถาม  วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t –test , One – way ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
  
สรุปผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุ 30-39 ปี 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 มี

            ปัจจัยส่วนบุคคล                    
1.เพศ                                                  
2.อายุ                                                 
3.ระดับการศึกษา                                
4.อาชีพ                                                
5.รายได้ต่อเดือน 
 

ภาพรวมของการรับรู้นโยบายของ
ประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล
ต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง                           
1.การรับรู้ถึงข้อนโยบายวิถีพอเพียง    
2.การทราบว่าจะไดร้ับประโยชน์
อะไรบ้างจากนโยบาย 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายวิถี
พอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง                                                      
1.ด้านคุณภาพของนโยบาย                                     
2.ด้านความภมูิใจในรากฐานไทย                                        
3.ด้านความพึงพอใจในความเป็นอยู ่
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อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 
 การรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถแยก
เป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า นโยบายที่ผู้ราชการกรุงเทพฯ ก าหนดท าให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีค วาม
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  รองลงมา นโยบายได้มามีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันที่
ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และนโยบายสามารถช่วยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

2. ความพึงพอใจ ด้านความภูมิใจในรากฐานไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อ
จ า แนก เป็ น ร ายข้ อแล้ วพบว่ า  มี ก า รด า เ นิ น รอยตามน โยบาย  วิ ถี พอ เ พี ย ง  อยู่ ใ น ระดั บมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมา แนะน าให้คนใกล้ตัวได้ด าเนินรอยตามนโยบาย วิถีพอเพียง อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และจะสอนลูกหลานให้รู้จักรักษาความเป็นรากฐานของไทยไว้ต่อไป อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

3. ความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจในความเป็นอยู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีความรู้สึกพอใจในความเป็นอยู่ที่มีในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65รองลงมา ไม่ได้ต้องการที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีไปกว่านี้แล้ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
และมีพึงพอใจในการเดินทางระหว่างที่ท างานกับท่ีพักอาศัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถี

พอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1.1 ประชาชน ที่มี  เพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย  

วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 
1.2 ประชาชน ที่มี  อายุ  ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย  

วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 
1.3 ประชาชน ที่มี  ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน  

ต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร  แตกต่างกัน  ในด้านความพึงพอใจ 
ในความเป็นอยู่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.4 ประชาชน ที่มี อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง 
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกัน ในด้านคุณภาพของนโยบาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

1.5 ประชาชน ที่มี อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง 
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล
ต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร  
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษา การรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายวิถีพอเพียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล

ต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า นโยบายวิถีพอเพียง เป็นนโยบายที่ดีต่อตนเอง
และครอบครัว ซึ่งสามารถขอข้อมูล และมีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง อีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล
ต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นคนดี และหวังดีต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามณี ประสานตรี 
(2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ประชาชนมีการรับรู้นโยบายต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม 
อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ และจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนทราบ ท า ให้ประชาชนได้รั บทราบนโยบายและสามารถน ามาปฏิบัติ ได้ เป็นอย่ างดี   
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญากร คิสาลัง (2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต่ อการบริหารงานก่อสร้ า งและสาธารณูปโภคขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า ประชาชน มีการรับรู้การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการ
ประชาสัมพันธ์และวางระบบการบริหารเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการแจกแจงรายละเอียด ให้กับประชาชนได้รับ
ทราบ ท าให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการบริหารงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของนโยบาย โดยรวมอยู่ ในระดับมาก พบว่า นโยบายที่  
ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ก าหนดท าให้กรุ ง เทพมหานคร  
เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย  ซึ่งนโยบายมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ดี และสามารถช่วยให้มีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ชุติธนธีระกุล (2550) ท าการศึกษาเก่ียวกับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดระบบการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการแจ้งประชุมต่อคณะท างาน อีกทั้ง
ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร วดีศิริศักดิ์ (2552) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อบทบาทตามนโยบายการพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน  
ทีมีต่อบทบาทตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ประชาชนมีบทบาทในการร่วมการพัฒนาเทศบาล โดยการแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ท าให้มีการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ดีข้ึนมากกว่าเดิม 

2. ความพึงพอใจ ด้านความภูมิใจในรากฐานไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีการ
ด าเนินรอยตามนโยบายวิถีพอเพียง  ซึ่งมีการแนะน าให้คนใกล้ตัวได้ด าเนินการ และจะสอนลูกหลานให้รู้จัก
รักษาความเป็นรากฐานของไทยไว้ต่อไปอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤพล เดี่ยววิไล (2552) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนโยบายการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ประชาชนมีการ
ด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ซึ่งด ารงไว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ตน
อาศัยอยู่นั่นเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร วดีศิริศักดิ์ (2552) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อบทบาทตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุ
เทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อบทบาทตามนโยบายการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจาก ประชาชนมีการวางแผนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท าให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และมีการบอกต่อถึงความเป็นไทยให้กับลูกหลานต่อไปได้เป็นอย่างดี 

 3. ความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจในความเป็นอยู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมี
ความรู้สึกพอใจในความเป็นอยู่ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ต้องการที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีไปกว่านี้ และสามารถ
เดินทางจากที่พักมาที่ท างานได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ชุติธนธีระกุล 
(2550) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจาก ประชาชนได้รับการพัฒนาในด้าน ต่างๆ ท าให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นฤพล เดี่ยววิไล (2552) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ประชาชนมีความเป็นอยู่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถ  
มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาต่อการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษา ปัจจัยส่ วนบุคคล ข้อค้นพบในการวิจัยครั้ งนี้  พบว่ า  ระดับการศึกษา  
กับอาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ควรน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการวางแผน ในการสร้างกลยุทธ์นโยบายวิถีพอเพียง ที่สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 2 .  จากการศึกษา ภาพรวมการรับรู้ ของประชาชน ข้อค้นพบในการวิ จั ยครั้ งนี้  พบว่ า  
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย วิถีพอเพียง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น ควรน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย วิถีพอเพียงให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือท าให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด และสามารถน าความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากนโยบายมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรท าการศึกษา เ พ่ิมเติม เกี่ ยวกับตัวแปร อ่ืนๆ ในการวิจัย  ที่ อาจส่ งผลต่อการวิจัย 
ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพมากขึ้น เพราะจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียด 
เชิ งลึ กมากขึ้ น  เ พ่ือสามารถน าข้อมูลที่ ได้ มา ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด  ในการ พัฒนา นโยบาย  
วิถีพอเพียงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดยอ่ 
 จากการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณรต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุ
ริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้คือ พระสังฆาธิการ พระภิกษุและสามเณรใน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  จ านวน 184 รูป 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี, ร้อยละ,t – test , F – Test และ One Way ANOVA  
 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านมัตตัญญุตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพระภิกษุและสามเณรต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์ อ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ภิกษุ ที่มีอายุ พรรษา การศึกษาต่างกัน มีความเห็นต่อ
ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า หลักสัปปุริสธรรม ผู้บริหารงานคณะสงฆ์  อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
ABSTRACT 
 Studying "Leadership by Sappurisa Dhamma of the Sao Hai District, Saraburi province, 
with the aim of 1 )  To study the leadership level of Sappurisa. Dhamma of Sao Hai District, 
Saraburi province 2)  To compare the opinions of monks and novices on the leadership of 
Sappurisa Dhamma of the administrators of the Sao Hai District, Saraburi province 3) To study 
obstacles and suggestions about leadership according to Sappurisa Dhamma of Sao Hai District, 
Saraburi . The sample in this study was Monks and novices in Sao Hai District, Saraburi province. 
The questionnaire was completed with 2 1 7  questionnaires. The instruments used in this 
research were questionnaires and interviews. The frequency, percentage, t-test, F-Test and 
One-way ANOVA were used. 
 The study indicated that leadership by Sappurisa Dhamma on Moderation, knowing 
how to be temperate was at a high level, Compare the opinions of monks and novices on the 
leadership of Sappurisa Dhamma of the administrators the different opinions according to the 
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of the Sao Hai District, Saraburi province, by personal factors. had there are different positions 
of government.  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าให้องค์กร
ต่างๆ มีการแข่งกันสูงขึ้น  เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคามรู้
ความสามารถ วิสัยทัศน์ของผู้น า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ภาวะผู้น า” ผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าอย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ สามารถน าพาองค์การด าเนินไปสู่เป้าหมายได้   
               ด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้จิตใจของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ปัญหาการเลือกคนเข้าท างาน 
ปัญหาการการใช้อ านาจที่มิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนหรือกลุ่มของตน ปัญหาการไม่ไว้วางใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ท าให้เกิดสภาพการณ์ของภาวะผู้น า
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในองค์กรหรือสังคมนั้นๆ กล่าวคือ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการขาดคุณธรรม จริยธรรมอัน
เป็นบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้น าที่ดีผู้น าที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง
ไม่ชอบธรรม ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสื่อมเสีย และท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ถือว่าเป็น
การน ามาซึ่งความล้มเหลวของการบริหารองค์กร และจะน ามาซึ่งความล่มสลายขององค์กรในอนาคต (สุรัตน์ 
กลั่นประเสริฐ, 2556)  

ภาวะผู้น า จึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะน าออกมา หรือแสดงออกมาใช้เพ่ือให้เกิดผล หรืออิทธิผล
ต่อพฤติกรรมผู้ที่อยู่รอบข้างในองค์กร ภาวะผู้น าจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ผู้น าควรมีความเข้าใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการของคน หรือสนองความต้องการของคนได้ดี เพ่ือเป็นแรงผลักดัน หรือเป็น
การกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ในทางพระพุทธศาสนา การบริหารงานคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ซึ่งงานแต่ละด้านถูกก าหนดให้
ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารงานคณะสงฆ์ในแต่เขตพ้ืนที่ที่มีการแต่งตั้งจากเจ้าคณะปกครองที่มีระดับสูงขึ้นไป  โดย
มหาเถระสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารงานภาพรวม ดังนั้นเจ้าคณะปกครองตั้งแต่เจ้าคณะต าบลเป็น
ต้นไปจึงมีภาระหน้าที่ในการเป็นผู้น าคณะสงฆ์ในเขตพ้ืนที่ปกครองของตน เพ่ือขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ในแต่
ละด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผู้น าจึงจ าเป็นต้องต้องมีคุณสมบัติหรือมีภาวะผู้น า ซึ่งในพระไตรปิฏกได้
แสดงคุณสมบัติอันประกอบด้วยธรรมของผู้บริหารหรือผู้น าเอาไว้ 7 ประการ เรียกว่า “หลักสัปปุริสธรรม 7” 
ประกอบด้วย (1) ด้านธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (2) ด้านอัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล(3) 
ด้านอัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน (4) ด้านมัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ (5) ด้านกาลัญญุตา 
คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา (6) ด้านปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และ(7)ด้านปุคคลัญญุตา คื อ 
ความเป็นผู้รู้จักบุคคล  (สุรัตน์ กลั่นประเสริฐ, 2556) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์โดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพ่ือน า
ประโยชน์จากการวิจัยนี้ พัฒนาการบริหารงานให้งานพระพุทธศาสนาด าเนินไปเ พ่ือสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้  

จังหวัดสระบุรี 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณรต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ 

ผู้บริหารงานคณะสงฆ์ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ภิกษุที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษา (ระบบสามัญ ระบบพระปริยัติธรรม (นักธรรม) ระบบพระปริยัติ
ธรรม (บาลี) )  ต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ทราบระดับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
และได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณรต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม
ของผู้บริหารงานคณะสงฆ์ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสังฆาธิการ พระภิกษุและสามเณรใน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
มีจ านวน 217 ตัวอย่าง   จากพระอารามหลวง 2 วัด และ วัดราษฏร์ 35 วัด โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าที (t - test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ  (F - test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA)  
 
ผลการศึกษา 

1.  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น พระภิกษุ 184 รูป คิดเป็นร้อยละ 84.8 อายุ 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 พรรษา 11-20 คิดเป็นร้อยล่ะ 24.9 การศึกษาระบบสามัญต่ ากว่าปริญญาตรี 188 
คิดเป็นร้อยล่ะ 86.6 ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม (นธ.) นธ.ตรี จ านวน 120 รูป คิดเป็นร้อยละ 55.3 
ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม (บาลี) เปรียญ 4-6 จ านวน 95 รูป  คิดเป็นร้อยล่ะ 43.8 ต าแหน่งทางการ
ปกครอง เป็น ลูกวัด จ านวน 112 รูป คิดเป็นจ านวนร้อยละ 51.6 
 2.  ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 ความคิดเห็นต่อ ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงอันดับค่าคะแนนเฉลี่ย จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปนี้  
อันดับ 1 ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา  อันดับ 2 ด้านปริสัญญุตา อันดับ 3  ด้านมัตตัญญุตา อันดับ 4 ด้าน
กาลัญญุตา อันดับ 5 ด้านอัตถัญญุตา อันดับ 6 ด้านอัตตัญญุตา อันดับ 7 ด้านธัมมัญญุตา  
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้
บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีโดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของภิกษุท่ีมีต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงาน
คณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ภิกษุที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมผู้บริหารงาน
คณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ภิกษุ ที่มีพรรษา  มีความคิดเห็นต่ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมผู้บริหารงานคณะ
สงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 3 ภิกษุ ที่มีระดับการศึกษาระบบสามัญต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุ
ริสธรรมผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

 สมมติฐานที่ 4 ภิกษุ ที่มีระดับการศึกษาระบบพระปริยัติธรรม (นักธรรม)ต่างกันมีความเห็นต่อภาวะ
ผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 5 ภิกษุ ที่มีระดับการศึกษาระบบพระปริยัติธรรม (บาลี) ต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผู้น า
ตามหลักสัปปุริสธรรมผู้บริหารงานคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารคณะสงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ/หลักการ/หลักเกณฑ์โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ผู้บริหารเป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับลักษณะการ
บริหารงานของคณะสงฆ์  ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการคณะสงฆ์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (เรืองผา) ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการน าหลักสัปปุริสธรรม 7 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้บริหารเป็นนักวางแผนและมีการก าหนดนโยบายต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุ้มภัย)ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้น าการปกครองส่วนท้องที่ ในอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ และ ด้าน
ความเป็นผู้รู้จักผล ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้บริหารมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล/ความมุ่งหมาย/ผลที่จะเกิดขึ้น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น และมีความเพียรพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการบริหารงานคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมี
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชร 
วชิรปญฺโญ (เรืองผา) ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนน ทบุรี” พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการน าหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจาก ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการบริหารงาน อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุ้มภัย)ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้น าการปกครองส่วนท้องที่ ในอ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ด้านความเป็นผู้รู้จักผล ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก 
ผู้บริหารมีการพัฒนารูปแบบการบริหารคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ได้อย่างเหมาะสม 

3. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตตัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักตนรู้จักภาวะ/ก าลังความรู้
ความสามารถ/รู้จักแก้ไขปรับปรุงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ผู้บริหารสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสามารถในการแรงจูงใจคณะสงฆ์ร่วมกันพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ และผู้บริหารเป็น
ผู้ที่รู้จักประมาณตนและวางตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติมา ไทยยานันท์ ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามความเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ภาพรวมมีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้บริหารสามารถปรับตัว
เข้ากับบุคลากรได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุรเดช คมฺภีรปญฺโญ (อินปั๋น)ได้วิจัยเรื่อง 
“ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าตามหลักพละ 4 ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีภาวะผู้น า
ตามหลักพละ 4  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้น าองค์กรรู้จักมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนต่างๆ ได้
เป็นอย่างด ี

4. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านมัตตัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  รู้จักความพอเพียง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า ผู้บริหารมีการวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมในการใช้งบประมาณ
ซึ่งมีการใช้งบประมาณในการบริหารคณะสงฆ์และผู้ บริหารเป็นผู้วางแผนและก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเสถียร ฐิติสมฺปนฺโนได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ในการบริหารวัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจาก ผู้บริหารมีการวางแผนการท างานได้อย่างเหมาะสม โดยมีการเบิกใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการท างาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตน์ กลั่นประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง“ภาวะผู้น าทางการ
บริหารโดยการประยุกต์ใช้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กรณีศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” 
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางการบริหารในการประยุกต์ใช้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
กรณีศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารมีการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือเป็นการก าหนดนโยบายต่างๆ ในการบริหารอย่างดีที่สุด 

5. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านกาลัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา  รู้จักเวลาที่เหมาะที่
ควรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งมีการจัดท านโยบายหรือโครงการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีความสามารถในการ
บริหารงานให้บรรลุผลตามเวลาที่ก าหนดอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธนันต์ชยานนฺโท (ประเสริฐ
ศิลป์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลักสัปปุริส
ธรรม 7” พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้บริหารมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (เรืองผา) ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการน า
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หลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผุ้บริหารมีการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รู้จักใช้
เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์  

6. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านปริสัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักชุมชนและสังคมโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ซึ่งเป็นนักประสานงานที่ดีกับทุกภาคส่วนและให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน และประชาชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิท 
บุญยะดาษได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของ เจ้าอาวาส : กรณีศึกษาจังหวัดเลย” พบว่า 
ระดับภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้น ามีอัธยาศัยที่ดีต่อทุกคน ซึ่งท า
ให้สามารถประสานการท างานได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเสถียร ฐิติสมฺปนฺโนได้วิจัย
เรื่อง “ภาวะผู้น ากับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ในการบริหารวัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้บริหารมีการประสานงานได้ดีกับทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอี ก
ด้วย 

7. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักใช้คนให้
เหมาะกับงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารง
ต าแหน่งงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผู้เลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานที่มอบหมายตามต าแหน่งงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเสถียร ฐิติสมฺปนฺโนได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
: กรณีศึกษาวัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ในการบริหารวัดใน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้บริหารมีการสนับสนุน
ความรู้ให้กับทุกคน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุรเดช คมฺภีรปญฺโญ (อินปั๋น)ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าตามหลักพละ 4 ของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่” เนื่องจาก ประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีภาวะผู้น าตาม
หลักพละ 4  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้น าองค์กรมีความรู้ความสามารถในการบริการงานใน
ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. ควรให้ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนในการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือท าให้ คณะ

สงฆ์อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีการพัฒนาขึ้นในทุกด้านที่ดีมากขึ้น และส่งผลให้การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

2. ควรมีการก าหนดนโยบายในการปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ อีกท้ังควรมีการประเมิน
สถานการณ์ และเตรียมการป้องกันการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ท าให้สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษา ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์

อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
2. ควรท าการศึกษา ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารงานคณะสงฆ์ ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อาจ

ส่งผลต่อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การลดปัญหาสินคา้ขาดมือด้วยเทคนคิการวางแผนการพยากรณแ์ละเติมเต็มสินค้าร่วมกัน 
กรณีศึกษา : บริษัทน าเข้าและส่งออกอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า คลังสินค้าอากาศยาน 

SHORTAGE PROBLEM REDUCTION BY USING COLLABORATIVE  
PLANNING,FORECASTING AND REPLENISHMENT 

CASE STUDY: IMPORT AND EXPORT AIR CARGO HANDLING 
EQUIPMENT COMPANY 

ปณิดา  เรือนนิล 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

การจัดท าแบบความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้าร่วมกันของบริษัท
กรณีศึกษา บริษัทน าเข้าและส่งออกอุปกรณ์ล าเลียงสินค้าคลังสินค้าอากศยานนั้น เป็นการศึกษาและจัดท า
แผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงการท างานร่วมกันระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบริษัท และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 

จากการศึกษาพบว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลของการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพ่ือมาค านวนหาค่า
พยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อ เมื่อใช้การค านวนโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย Average อย่างง่ายแล้วนั้น ให้ค่าพยากรณ์ที่
ใกล้เคียงกับค่าการสั่งซื้อสินค้าจริงมากที่สุด ซึ่งข้อดีของการจัดท าแบบความร่วมมือในการวางแผน การ
พยากรณ์ และการเติมเต็มของสินค้าร่วมกันนั้น มีข้อดีคือ สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความ
เติบโตระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด และท าให้เกิดการวางแผนการสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดค่าเสียโอกาสในการขาย
สินค้า และในส่วนของลูกค้านั้น ท าให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลา ท าให้ลูกค้ามีความ
เชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

ค าส าคัญ : ความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้า, การพยากรณ์ 

 

 

ABSTRACT 

The research on “Planning for Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 
Case Study: Import and Export Air Cargo Handling Equipment Company” is study for planning 
and seeking the way to improve the collaboration between company and supplier, for 
empower the company and more satisfied customers. 
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According to the studies, it has been found that Collection of customer order 
information to calculate the forecast volume of orders by using a simple average calculation 
method, provides the closest approximation to the actual purchase order value.  The 
advantages of collaborative planning, forecasting, and replenishment can build relationships 
between company and supplier growing up together, exchange of information between each 
other.  Collaborate closely, and make the planning of the order more effective.  Reduce the 
opportunity cost of sales. And in the customer. The company can deliver goods on time. Make 
customers more confident in the company, and can expand our customer base in the future. 

KEY WORDS : Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, Forecasting 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้านั้น จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างานด้านจัดซื้อของ
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ ในการประมาณการยอดสั่งซื้อในแต่ละเดือน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทกรณีศึกษาไม่ได้มีการ
วางแผนการพยากรณ์ยอดสั่งซื้อของลูกค้า ท าให้ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์ได้ตรงตามจ านวน
การสั่งซื้อของลูกค้า จึงท าให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตามก าหนด โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งสินค้าล่าช้า
นั้น เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สามารถส่งผลเสียต่อบริษัท ท าให้ลูกค้าหันไปสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทที่มี สินค้พร้อม
จ าหน่าย และสามารถจัดส่งได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ลูกค้าระบุเอาไว้ได้ 

บริษัทกรณีศึกษานี้ เป็นประกอบธุรกิจน าเข้าและส่งออกอุปกรณ์ล าเลียงสินค้า และระบบจัดเก็บ
สินค้าของคลังอากาศยาน ต่อมาเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภายในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
ล าเลียงต่างๆในคลังสินค้า ทางบริษัทจึงได้เพ่ิมการบริการให้ค าปรึกษา และออกแบบผังภายในคลังสินค้า
อากาศยาน รวมถึงจ าหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า และอะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุงที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยมีลูกค้าหลักเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจสายการบินที่ให้บริการคลังสินค้ าอากาศยาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

ต่อมาบริษัทมีแนวคิดที่จะลดปัญหาจ านวนสินค้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัญหา
นั้นเกิดจากซัพพลายเออร์ไม่สามารถเก็บสินค้าไว้ในปริมาณมากๆได้ ซึ่งขั้นตอนการสั่งซื้ อนั้นจะสั่งซื้อได้ก็
ต่อเมื่อมีค าสั่งซื้อมาจากลูกค้าเท่านั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาในการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดเก็บสินค้า 

งานค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการท าการศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และหาแนวทางเพ่ือปรับปรุง
การท างานร่วมกันกับซัพพลายเออร์ในการพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อล่วงหน้า เพ่ือจัดท าแบบความร่วมมือในการ
วางแผนร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์และบริษัท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

เพ่ือหาแนวทางและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและซัพพลายเออร์ ในการพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้าล่วงหน้า และการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอเพ่ือจัดส่งให้
ลูกค้า เพ่ือเพ่ิมขีดขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างบริษัทและ
ลูกค้า 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้ใน
การก าหนดกรอบแนวคิด และการน าเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย แนวคิดทฤษฎีการวางแผ การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าคงคลังร่วมกัน (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment: CPRF) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพยากรณ์ (Forecasting) 

นอกจากนี้แล้ว ยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย วาสนา เจริญศรี ได้ศึกษา
เรื่อง “การปรับปรุงการวางแผนการสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมและการจัดการวัตถุดิบคงคลังในโซ่อุปทาน 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ปนิตา เชิงรู้ ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษากระบวนการวางแผนความ
ต้องการสินค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพในการวางแผน” สมฤทัย กลิ่นหอม “การศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมความสามารถในการให้บริการ ของบริษัท อิมเพรส เซอร์วิส จ ากัด” ธิติวัฒน์ ธรรมวิทย์
เมธี ได้ศึกษาเรื่อง “การลดต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง กรณีศึกษาบริษัท AAA” 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

งานค้นคว้าอิสระนี้ เป็นกีศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพ้ืนฐานจ านวน 1 ชนิด โดยใช้การรวบรวม
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในอดีตเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือน ามาท าการพยากรณ์ความต้องการ และหาแนวทาง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใรการประสานงานของข้อมูลระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลค าสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า และการพยากรณ์การสั่งซื้อของลูกค้าในอนาคต เพ่ือให้มี การจัดการปริมาณ
สินค้าให้เพียงพอต่อค าสั่งซื้อของลูกค้าและทันต่อการจัดส่งสินค้า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น เพ่ิมความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ 

5. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาและจัดท าแบบจ าลองหลักการความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็ม
สินค้า (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) 

Step 1: Evaluate the Current Condition (ประเมินสถานะปัจจุบัน) 

ในขั้นตอนนี้จะมองถึงพ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ CPFR และต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่ง CPFR นี้สามารถเตรียมได้ทั้งส่วนของ Demand และ Supply Benefit ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรในการท างานแบบ Cross-Functional ได ้
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CPFR Benefit 
Demand Supply 

-     เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความ
เติบโตระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์อย่าง
ใกล้ชิด โดยเริ่มจากการท าแผนธุรกิจ รวมถึง
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ และการพยากรณ์ผล 
-    เป็นการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง
บริษัทและซัพพลายเออร์ ข้อได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ท า ให้มีการเปลี่ ยนแปลงไปสู่การเ พ่ิม
ยอดขายของสินค้าได ้
-    สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และลูกค้าให้ด าเนินต่อไปได้อย่างยาวนาน 
 

-     สามารถ Forecast Order ในแต่ละช่วงเวลา 
โดยจัดเตรียมข้อมูล ระยะเวลาส าหรับการวาง
แผนการผลิต และปรับปรุงความแม่นย าในการ
พยากรณ ์
-     ช่วยลดความไม่แน่นอนของการ Forecast 
และกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการลด 
Stock สินค้าที่เผื่อไว้ส าหรับการพยากรณ์ที่อาจ
ผิดพลาด  
-     สินค้าขาด (Out of Stock) จะน้อยลง ซึ่ง
เป็นผลจากการวลาแผนที่ดีขึ้น ระดับการ
ให้บริการ (Service Level) สูงขึ้น ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้นด้วย 

CPFR Benefits: Demand and Supply 

ก่อนการพิจารณาตัดสินใจน า CPFR มาใช้ ผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาวัฒนธรรมภายในองค์กร
ของบริษัทกรณีตัวอย่าง โดยภายในบริษัทมีความร่วมมือในการท างานและสามารถแบ่งปันข้อมูลทั้งระหว่าง
หน่วยงานและระหว่างคู่ค้า เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า ทั้งจากบริษัทกรณีศึกษา
เอง และซัพพลายเออร์ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้รับหน้าที่จัดเก็บส ารองสินค้าเพ่ือรอการ
จ าหน่ายมากเกินความจ าเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้เกิดภาวะต้นทุนจม (Sunk Cost) ได้และจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งกันระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ได้ในอนาคต 

บริษัทกรณีศึกษา ได้มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่น ามาใช้ท า CPFR คือ 
โดยมีการประสานงานขอข้อมูล รายละเอียดต่างๆการทดสอบสารเคมีในสินค้าที่จ าหน่าย และเอกสารรับรอง
มาตรฐานสินค้าไปยังซัพพลายเออร์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่บริษัทกรณีศึกษานั้น มีความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานจริง และสามารถส่งออกและน าเข้าสินค้านี้ได้โดยไม่เข้าข่ายเป็นสินค้า 
Dangerous Goods 

ในส่วนของซัพพลายเออร์ผู้จ าหน่ายสินค้านั้น ทางบริษัทกรณีศึกษาได้มีการประเมินศักยภาพ
ในเรื่องต่างๆดังนี ้

- ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกรณีศึกษาและซัพพลายเออร์ ได้มีการติดต่อซ้ือขายสินค้าตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 4-5 ปี และมีความไว้วางใจเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซัพพลายเออร์ไม่มี
ปัญหาในเรื่องการจัดส่งสินค้า รวมถึงการประสานงานด้านข้อมูลต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

- การประเมินเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์มีดังนี้ 
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จุดแข็ง ในเรื่องของราคาสินค้า เมื่อเทียบกับซัพพลายเออร์รายอ่ืนที่น าเข้าสินค้าประเภทนี้จาก
ต่างประเทศแล้ว ซัพพลายเออร์ของบริษัทกรณีศึกษาสามารถเสนอราคาให้ถูกกว่ารายอ่ืนถึง 20% ซึ่งท าให้
บริษัทกรณีศึกษาสามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสเพ่ิมก าไรของสินค้าได้มากกว่า ในส่วนของ 

จุดอ่อน สืบเนื่องจากซัพพลายเออร์เสนอราคาขายผลิตภัณฑ์ได้ถูกกว่าราคาตลาด ท าให้มีลูกค้า
เป็นจ านวนมาก จนในบางเดือนก็มีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ต้องรอสินค้าเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งต้องใช้เวลา 15 วันกว่าของจะมาถึงและสามารถจ าหน่ายได้ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้กับบริษัทกรณีศึกษาคือไม่
สามารถส่งของให้ลูกค้าต่างประเทศได้ทันตามก าหนดเวลาได้ ท าให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ซึ่งหากเกิด
กรณีนี้ขึ้นบ่อยครั้งอาจท าให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้ากับบริษัทอ่ืน ส่งผลให้บริษัทกรณีศึกษาสูญเสียโอกาสในการ
ขาย และขาดรายได้ในการขายสินค้าประเภทนี้ได ้

Step 2: Define Scope and Objective (ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์) 

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่าง การก าหนดทีมงานและ
บทบาท เลือกสินค้าที่จะอยู่ในกระบวนการ ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจใน 9 ขั้นตอนของกระบวนการ CPFR รวมถึง
ก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลความส าเร็จดังนี้ 

Role Responsibilities 
Typical 
Position 
Retailer 

Typical 
Position 
Retailer 

Sales 
Collaboration 

Sales Collaboration Team 
รับผิดชอบ Sales Forecast รวบรวมข้อมูล
และรายงานยอดขาย ในทีมนี้จะรับผิดชอบ
ในการแนะน า และท าการเปลี่ยนระบบการ
เติมเต็มสินค้า 

Category 
Manager, Buyer, 
Store 
Replenishment 

Sale 
Representative 
(Account 
Relationship) 

Replenishment Replenishment Team จ ะ ก า ห น ด แ ล ะ
ตั ดสิ นใจใน Order Forecast และท าการ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงของ Order และ 
Inventory 

Buyer, Rebuyer Costomer 
Service Manager 

Collaboration 
Technology 

Collaboration Technology Team 
ท าการตรวจสอบประสิทธิผลของเทคโนโลยี 
และประเมินความต้องการด้านเทคนิค 

Project Manager Project Manager 

Team Members, Role and Responsibilities 

ในขั้นตอนของการท า Sales Collaboration นั้น มีการจัดท า Sharing Forecast Demand โดยค านวนหา 
Average Forecast ใช้วิธีการหาค่า Average อย่างง่าย โดยใช้ข้อมูลขายมาท าการวิเคราะห์อ้างอิงท าการหาจุด 
Average ของยอดขายในช่วง 6 เดือนล่าสุด (กุมภาพันธ์  – กรกฎาคม 2560) เพ่ือท าการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือเก็บเป็น 
Safety Stock ส าหรับบริษัท โดยยอดขายสินค้าสูงสุดอยู่ในเดือนมิถุนายน ที่จ านวน 210 ม้วน และยอดขาย
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ต่ าสุดอยู่ในเดือนเมษายน ที่จ านวน 120 ม้วน เพราะฉะนั้นค่า Average จะอยู่ที่ 165 ม้วน และท าการเพ่ิมจ านวน 
5-15% เพ่ือเก็บเป็น Safety Stock โดยในสินค้าส่วนที่เหลือกรณีที่ยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไปต่ ากว่าจ านวนที่ได้ตก
ลงไว้กับซัพพลายเออร์ จะใช้วิธีการท า Consignment เพ่ือก าหนดเปอร์เซนต์การ Sharing Cost เพ่ือเป็นการ
ป้องกันกรณีท่ีลูกค้ามีการสั่งซื้อภายใน 6 เดือนมากกว่ายอด Average ที่ได้ค านวนไว้ 

 

ตารางแผนภูมิยอดขายสินค้าทั้งหมดของลูกค้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - กรกฎาคม 2560 
ในขั้นตอนการท า Replenishment นั้น  จะเป็นการวางแผนการเติมเต็มสินค้าโดยดูได้จาก

ตารางด้านล่างนี้ 

Activity Week Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
 1     
 2     
Order to 
Supplier 

3 190 190 + (10) = 
200 

190 190 + (-10) 

Customer Order 4 180 200 210 … 

ตารางการวางแผนการสั่งซื้อ 

จากตาราง สามารถอธิบายได้ว่า ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรอบ จะมีระยะเวลาน า (Lead Time) 
อยู่ที่ 15 วัน และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่เกิน 7 วัน ซึ่งบริษัทจะท าการสั่งสินค้าในจ านวนที่
ได้ท าการพยากรณ์จากยอดขาย และเพ่ิมค่าผันผวนจากค่า Average เดิมประมาณ 5-15% เพ่ือป้องกันความ
ไม่แน่นอนในค าสั่งซื้อของลูกค้า 

ใน Scenario 1 มีค าสั่งซื้อสินค้าไปยังซัพพลายเออร์ในยอด 190 ม้วน แต่ในต้นสัปดาห์ที่ 4 
ลูกค้าส่งค าสั่งซื้อมาให้เป็นจ านวนแค่ 180 ชิ้น ท าให้มีสินค้าคงเหลือในสต๊อกอยู่ 10 ชิ้น ในกรณีนี้ เพ่ือเป็นการ
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ตั้งแต่เดอืน มกราคม 2559 - เดอืนกรกฎาคม 25
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รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ที่ได้มีการซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน บริษัทและซัพพลาย
เออร์จะท าการตกลงร่วมกันว่าจะท า Consignment ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าในอัตราส่วน 50:50 
หรือตามท่ีเห็นเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับในแต่ละช่วงเวลาที่ได้ท าการพยากรณ์และความผันผวนของค าสั่งซื้อของ
ลูกค้าเป็นหลัก 

ใน Scenario 2 สังเกตุจากค าสั่งซื้อของลูกค้าที่เข้ามาเป็นจ านวน 200 ม้วน ซึ่งเมื่อรวมค าสั่งซื้อ
ใหม่และสินค้าเดิมที่เหลืออยู่ ท าให้บริษัทมีสินค้าได้ตรงกับจ านวนของลูกค้าได้พอดี และสามารถจัดส่งได้ทันที 

ใน Scenario 3 จะอธิบายถึงกรณีสินค้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยค าสั่งซื้ออยู่
ที่จ านวน 210 ม้วน แต่จากการพยากรณ์ค าสั่งซื้อที่ผ่านมานั้นได้พยากรณ์ไว้แค่ 190 ม้วน เพราะฉะนั้น บริษัท
จึงจ าเป็นต้องประสานงานโดยท าความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจในเบื้องต้นก่อน 
จากนั้นจึงท าการจัดส่งสินค้าที่จ านวน 190 ม้วนไปยังลูกค้า และในส่วน 20 ม้วนที่เหลือนั้นจะท าการจัดส่งให้
ใหม่พร้อมกันในครั้งถัดไป 

ภายหลังจากที่ได้ก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆแล้ว จะเป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างทีมงานทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อสรุปขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- บริษัทกรณีศึกษาและซัพพลายเออร์ร่วมกันท าข้อมูล Sales Forecast 
- ก าหนดระดับของสินค้าคงคลัง (In Stock Inventory) ตามปริมาณที่เหมาะสมและเป็น 

ที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะค านวนจากค าสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อทั้งหมด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือเก็บเป็น Safety 
Stock ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา และจ านวนสินค้าที่เหลือซึ่งค านวนจากค่าเฉลี่ยและจ านวนที่มีการสั่งซื้อสูง
ที่สุด บริษัทกรณีศึกษาจะท า Consignment ร่วมกันซัพพลายเออร์เพื่อ Sharing Cost ในสินค้าส่วนที่เหลือ 

ในการก าหนดการวัดผลในโครงการนี้ จะมุ่งไปที่การเพ่ิมความแม่นย าในการพยากรณ์ 
(Forecast) และการวางแผน (Planning) ลดความเสี่ยงกรณีสินค้า Out of Stock โดยวัตถุประสงค์หลักมีดังนี้ 

- เพ่ิมความแม่นย าในการพยากรณ์ (Forecast) เพ่ิมข้ึน 10% (จากเดิม 60% เป็น 70%) 
- ลดความเสี่ยงกรณีสินค้า Out of Stock ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

 เพ่ิมข้ึน 30% 

Step 3: Prepare for Collaboration (เตรียมการในความร่วมมือ) 

ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียม ติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างบ
ริษัทกรณีศึกษาและซัพพลายเออร์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่ทีมงานทั้งหมดได้รับการ
อบรมแล้วจึงเริ่มกระบวนการเตรียมการเพ่ือสร้าง Sales Forecasting 

- ทีม Sales Collaboration สร้างข้อมูลเริ่มต้นส าหรับ Sales Forecast โดยใช้ข้อมูล 10 – 
12 เดือน และจ านวนเดือนในการพยากรณ์ (Forecast) จะเพ่ิมเติมในการค านวนในการประมาณการครั้ง
ต่อไป 

- แบ่งปันข้อมูล Sales Forecast ระหว่างกัน  ข้อยกเว้นจะถูกกระท าตามเงื่อนไขและท าการ
เปลี่ยนแปลงการพยากรณ์โดยไม่ต้องค านึงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ท า 

- ตั้งต้นกระบวนการ Order Forecast เพ่ือให้ครอบคลุมพยากรณ์การขายราย 6 เดือน 

Step 4: Execute – Performing the Collaborate (การด าเนินการ) 
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ทีม Sales และ Replenishment ได้ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล Forecasts กับแต่ละหน่วยงาน 
และท าการปรับปรุงและตอบสนองต่อเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแล้ว ในความร่วมในด้าน Forecast 
Collaboration  มีการก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 

- ก าหนดกฎเกณฑ์กรณีเปลี่ยนแปลงการ Forecast 
- แลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่หรือทบทวนการ Forecast กับซัพพลายเออร์อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 
- เมื่อซัพพลายเออร์ไม่เห็นด้วยจากค่าที่ได้จากการ Forecast สามารถค้านได้พร้อมกับ

ความเห็น ซึ่งควรท าภายใน 5 วันท าการหากเกินกว่านั้นถือว่าเป็นอันยอมรับ ผู้ที่ท า Order Forecast จะ
เป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงการ Forecast ได้ 

ภายหลังจาก 4 สัปดาห์ที่ร่วมมือกัน ให้ทีมงานท าการนัดประชุมความคืบหน้าเพื่อรายงาน
ปัญหาที่พบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

Step 5: Assess Performance and Identify Improvement (การวัดผลและปรับปรุง) 

ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้า 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานในแผนงานที่วางไว้และข้อมูลที่ได้จากช่วงเวลาก่อนหน้า โดยท าการเปรียบเทียบดังนี้ 

- เปรียบเทียบจ านวนสินค้า Out of Stock เปรียบเทียบกับช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เพ่ือ
ค านวนหาความสัมพันธ์เปอร์เซนต์ความมีอยู่ของสินค้า (In Stock Percentage) 

- ระบุจ านวนของข้อยกเว้น และสาเหตุที่เกิดข้ึน 
- เพ่ิมเติมการวัดผลอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญหลังจากเริ่มความร่วมมือ เช่น มีอัตราเติบโตของ

ยอดขายอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ มีเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ คู่แข่งรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงตัวสินค้า โดยจมีวิธีจัดการกับปัจจัยเหล่านี้ต่อไปในอนาคตได้
อย่างไร 

 
6. อภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2560 มาท าการค านวนหาค่าพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อ โดยเลือกการใช้การพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ (Moving Average) และการค านวนหาค่า Average อย่างง่าย เมื่อเปรียบเทียบแล้ว การค านวนหา
ค่า Average อย่างง่ายนั้น ได้ให้ค่าพยากรณ์ที่มกล้เคียงกับค่าการสั่งซื้อสินค้าจริงมากที่สุด เพ่ือน ามาท าการ
วางแผนการส ารองสินค้าเพื่อเก็บเป็น Safety Stock ส าหรับการขายในครั้งต่อไป 

ข้อดีจากการจัดท าแบบความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้า 
(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ในด้านบริษัทกรณีศึกษาและซัพพลายเออร์ 
1. สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเติบโตระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ มี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
2. บริษัทสามารถรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการการปรับปรุง

โครงสร้างด้านต้นทุนได้ 
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3. ท าให้การวางแผนการการสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าเสียโอกาสในการขาย
สินค้า 

ในด้านบริษัทกรณีศึกษาและลูกค้า 
1. สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามก าหนดการรับสินค้าของลูกค้าได้ 
2. ลูกค้ามีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น ท าให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว และ

สามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
ทั้งนี้ ในส่วนของของเสียของการจัดท าแบบความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติม

เต็มสินค้า (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา
นั้น เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก และมีจ านวนพนักงานน้อย การท า CPFR นั้นอาจจะส่งผลกระทบท าให้
เป็นการเพ่ิมภาระการท างานของพนักงาน และอาจส่งผลเสียในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานในโครงการ
ได ้
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การวางผังคลังสินค้าห้องเย็นกรณีศึกษา : ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร 
LAYOUT OF FROZEN STORAGE 

CASE STUDY : OF S.SUBSAMUT FROZEN 
อนิรุต  ทรัพย์สุคนธ์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันธุรกิจห้องเย็นขายปลาทะเลแช่แข็งมีการแข่งขันสูง จึงต้องมีวิธีการจัดการคลังสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพมาช่วย ปัจจัยที่ส าคัญของห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร คือ การลดความผิดพลาดในการหยิบสินค้า จึง
จ าเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับตัวธุรกิจ จากการศึกษาค้นคว้านี้ มี
วัตถุประสงค์หลัก คือ ลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิดและวางแผนการจัดการเรียงสินค้าในคลังให้มี
ประสิทธิภาพโดยลดเวลาและระยะทางลง จึงได้น าเทคนิคการจัดเรียงสินค้าแบบ ABC (ABC ANALYSIS) เข้า
มาช่วย อีกท้ังยังดึงวิธีการ First In First Out: FIFO มาช่วยจัดการเพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ในห้องเย็น ที่เข้ามาก่อน 
ออกก่อน ป้องกันของเสียที่เกิดจากการเก็บสินค้าไว้นาน วิธี ABC เหมาะสมที่จะน ามาใช้เพราะ สินค้าไหนที่มี
ยอดขายที่สูงจะต้องอยู่ใกล้กับทางเข้า เพ่ือสามารถหยิบได้สะดวก ลดระยะเวลาในการเดินหยิบสินค้าเพราะ 
เป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการเดินหยิบสินค้าลงได้ครึ่งหนึ่ง 
 หลังจากการน าเทคนิคการจัดเรียงสินค้าแบบ ABC (ABC ANALYSIS) มาใช้ท าให้การจัดเรียงสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นใน สามารถค้นหาสินค้าได้ง่าย สามารถตรวจนับสินค้าได้ง่าย โดยลดระยะทางในการเดิน
จาก 19 เมตร เป็น 9.5 เมตร  
ABTRACT 

Now a days freezing storage business for seafood is higher and higher in competition, 
thus the high quality of being well managed of warehousing is clearly needed. The key factor 
that S. SUBSAMUT freezing storage business using managed to lower the mistake taken in 
picking the goods, therefore the mistake in picking goods problem needed to be solve in order 
to increase the potential in this type of business. 

This IS study’s objectives it to lower the rate of mistake in picking the wrong goods as 
well as plan the structure of the warehouse efficiently (easy and fast to find the goods) .  So 
the cause of bring ABC analysis in use as well as bring the FIFO (First in First out)  method in 
used as the tools to help the business owner to be able to release the earlier goods at first 
and release the later goods by well arranged.  This method helps to prevent goods damaged 
problem that causes from storing long time of goods. 
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ABC method is appropriate in using because the higher volume of product, the nearer 
to the entrance, to be easy and convenient as well as minimise the time using in picking goods 
because of those goods are the high turnover goods.  As a result, it minimise the time for 
picking the goods more than a half. 

After bringing the ABC analysis in used, it effected the arrangement of the goods more 
effective and efficiency, easy to search and check the stored goods by decrease the range of 
the way from 19 metres to 9.5 metres. 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูงภายในประเทศ ซึ่ง
ได้รับการคัดสรรเฉพาะจากโรงงานผู้ผลิตชั้นน าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและราคา และเป็นผู้แทนจ าหน่ายปลา
ทะเลแช่แข็งจากผู้น าเข้าจากต่างประเทศหลายตราหลายยี่ห้อ อาทิเช่น สินค้าน าเข้าจากประเทศ อินเดีย อิน
โดเนียเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ปากีสถาน และอีกหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น ห้องเย็น ส.ทรัพย์
สมุทร ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ และ การประกันคุณภาพ สินค้าจึงมีความสด และ คุณภาพสูง เนื่องจากการ
จัดเก็บในห้องเย็น ระบบมาตรฐานสากล ณ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

ในปัจจุบันปัญหาการจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าถือเป็นกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนสูงและเป็นกิจกรรม
ส าคัญ หากมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานในด้านต่างๆของภายในองค์กร การที่ไม่มีระบบการจัดเก็บที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อระบบคลังสินค้า เช่น ความเสียหายของสินค้า  สินค้าปะปนกันอย่างไม่มีระเบียบ  
ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา  ท าให้ลูกค้าเกิดระยะเวลารอคอยนานใน
การเข้ามาเบิกรับสินค้าแต่ละครั้ง 

ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า  ลักษณะปัญหาที่พบเกิดจากการขาดการวาง
แผนการจัดเก็บสินค้าท าให้หาสินค้าไม่เจอ  ไม่มีระบบบ่งชี้ต าแหน่งสินค้าและสินค้าทุกชนิดเก็บไว้ต าแหน่งใด
ก็ได้ในคลังสินค้า  ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งในการจัดเก็บรวมทั้งจ านวนที่
จัดเก็บแต่อาจเกิดปัญหาการที่หาสินค้าไม่เจอในวันที่พนักงานไม่มาท างาน  ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน การวางสินค้าทับซ้อนกันมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้สินค้าได้รับความเสียหาย อีกทั้งยั งขาดการ
พัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีที่มีผลให้ การประมวลผลการด าเนินงานล่าช้าขาดข้อมูลที่ทันถ่วงทีในการ
ตัดสินใจด าเนินงาน รวมไปถึงปัญหาพนักงานขาดวิธีการท างานมาตรฐานและขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ท าให้เกิดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
1. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิด 
2. เพ่ือวางแผนการจัดเรียงสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลา + ลดระยะทางในการเดินหยิบ

สินค้า 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้กับ

การก าหนดกรอบแนวคิด โดยได้แบ่งเป็นทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด
ทฤษฎีการจัดเรียงแบบ ABC (Activity Based Costing) และการจัดเรียงสินค้าแบบ FIFO (First In First 
Out) 

นอกจากนี้แล้ว ยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย จริยา รอดธรรม ได้ศึกษา
เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า” อนุสรา อติโรจนสกุล ได้ศึกษาเรื่อง 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าต่อธุรกิจห้องเย็น” กฤษณ์ เดชอมร ได้ศึกษาเรื่อง “การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า” วสริญญา ราวีทิพย์ ได้ศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงต าแหน่งการจัด
วางสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในคลังสินค้ากรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก” 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ศึกษาข้อมูลของ ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร ว่ามีการจัดเรียงสินค้าภายให้ห้องเย็นอย่างไร เมื่อทราบถึง
ปัญหาการจัดเรียงสินค้าภายในห้องพบว่า การจัดเรียงสินค้าภายในห้องขาดความรู้ในเรื่องการจัดเรียงสินค้า 
ท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น จึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษา วิธีการ
จัดเรียงสินค้าแบบ ABC (ABC  Analysis) เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังน า ทฤษฏี FIFO (First In 
First Out) เข้ามาช่วยอีกเพ่ือให้ สินค้าที่เข้ามาก่อนได้ออกไปก่อน เพราะสินค้าภายในห้องเย็นมีอายุในการ
จัดเก็บ ถ้าสินค้าถูกจัดเก็บไว้นานหรือจัดวางสินค้าไม่ดี ท าให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ เมื่อได้เริ่มใช้แนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้เริ่มเก็บข้อมูลยอดขายสินค้าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือที่ต้องการจะ
ทราบปริมาณการสั่งซื้อสินค้า เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการใช้เทคนิค ABC (ABC  
Analysis) จากตารางแสดงใหเ้ห็นถึงยอดขายสินค้าใน 1 สัปดาห์ ซึ่งสามารถจัดล าดับสินค้าที่มียอดขายสูงสุด
ไปจนถึงต่ าสุดได้ดังนี ้

ตารางท่ี 1 ยอดขายสินค้า ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

ซาบะ200-300 257 กล่อง 4-6AGFF 214 กล่อง 
AAA18-19 173 กล่อง 8-10อาบัต 108 กล่อง 
5-7A 78 กล่อง 4-6AAGFF 75 กล่อง 
ทู25 70 กล่อง ทูแตก15-16 59 กล่อง 
6-8อาบัต 27 กล่อง 8-10มาเล 22 กล่อง 
AA8-10 15 กล่อง   

             ข้อมูล ณ วันที่ 1 – 7 ก.ค. 60 

  จากตารางจะท าให้ทราบข้อมูลยอดขายสินค้าเพ่ือที่จะน าข้อมูลไปด าเนินการจัดเรียวสินค้าว่าสินค้า
ใดควรอยู่ต าแหน่งไหนเพื่อที่จะง่ายต่อการหยิบสินค้า  
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ภาพประกอบที่ 1 พ้ืนที่จัดเรียงสินค้าภายให้ห้องเย็น 
จากรูปจะเห็นว่าภายในห้องเย็น มีช่องจัดเรียงสินค้า 2 ชั้น จะท าการจัดเรียงสินค้าที่มียอดขายมากมา

ไว้ข้างหน้า และสินค้าที่มียอดขายน้อยที่สุดจะอยู่ข้างหลัง เรียงตามล าดับลงไป เพ่ือให้ง่ายต่อการหยิบสินค้า
และตรวจนับสินค้าได้ง่าย ในการจัดเรียงสินค้าในที่นี้จะใช้ FIFO มาช่วยด้วย คือสินค้าตัวไหนที่เข้ามาก่อน 
จะต้องออกก่อน เพราะสินค้าที่อยู่ภายในห้องเย็น มีอายุในการจัดเก็บ จึงต้องใช้ FIFO มาช่วยลดปัญหาสินค้า
เสียหายจากการเก็บ จากนั้นท าการแบ่งกลุ่มสินค้าแยกออกจากกัน 1.สินค้าท่ีขายดี 2.สินค้าท่ีขายได้ปานกลาง 
3.สินค้าที่ขายได้ล้าช้า จัดสินค้าที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน เช่น โซนปลาทูปากีสถานก็จะอยู่โซนปลาทูปากีสถาน, 
ปลาทูอินเดียก็จะอยู่โซนปลาทูอินเดีย ให้ง่ายต่อการค้นหา จากเดิมที่ไม่ได้ระบุต าแหน่งโซนในการจัดเรียง ท า
ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการค้นหาสินค้า 

ปัญหาที่พบก่อนที่จะมาใช้วิธีการจัดเรียงแบบ ABC  
 ปัญหาที่พบคือ จากการที่ไม่มีวิธีการจัดเรียงสินค้า ท าให้เกิดการเรียงสินค้าไม่ถูกต้อง ถึงท าให้เกิด
ความเสียหาย การเสียหายที่เกิดขึ้นที่พบ คือ 1.สินค้าสูญหายเนื่องจากหยิบสินค้ามาแล้วไม่ได้น าไปเก็บไว้ที่
เดิม 2.สินค้าเกิดการเสียหายเนื่องจากมีการเก็บไว้นาน 3.เวลาตรวจสต็อกสินค้าแล้วพบว่าจ านวนสินค้าไม่ตรง
กับใบสต็อก พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากสินค้าภายนอกมีลักษณะกล่องที่เหมือนกัน จะแตกต่าง
กันที่เบอร์ข้างกล่อง  

หลังจากท่ีได้ใช้วิธีการจัดเรียง ABC ท าให้สินค้าดูเป็นระเบียบ ลดการสูญเสียเวลาจากการค้นหาสินค้า
ลงได้ ท าให้หาสินค้าได้ง่ายขึ้น เพราะแบ่งเป็นโซนแล้วแยกประเภทของสินค้า ช่วยท าให้ตรวจนับสินค้าได้ง่าย
ขึ้น ตรวจสอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามใบสต็อกสินค้า จากรูปซ้ายมือซึ่งเป็นรูปก่อนการใช้วิธีการ
จัดเรียง ABC นั้นจะเห็นได้ว่าถ้าต้องการสินค้าข้างในจะต้องท าการปีนไปหยิบสินค้าเพราะได้ถูกสินค้าตัวอ่ืนบัง
เอาไว้ หลังจากที่ได้ท าการจัดระเบียบโดยวิธี ABC ท าให้สามารถหยิบสินค้าได้ง่ายขึ้น FIFO ที่น ามาใช้จะมา
ช่วยในการที่สินค้าท่ีเข้ามาเป็นปลาทะเลแช่แข็ง จึงต้องน าสินค้าที่เข้ามาก่อน 
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5. ผลการศึกษา 
การน าเสนอในบทนี้ เป็นการแสดงผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการลดความผิดพลาดในการหยิบ

สินค้าด้วยเทคนิควิธีการจัดเรียง โดยใช้วิธีการ ABC  Analysis อีกท้ังยังมีการน า FIFO (First In First Out) มา
ใช้ด้วยช่วยลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิดได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถจัดเรียงสินค้าได้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยสินค้าไหนที่มียอดการขายที่มากจะถูกน ามาเรียงอยู่ใกล้ประตูทางออกมากที่สุดเพ่ือที่จะได้
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย จากนั้นจะเรียงล าดับตามกันไปจากยอดการขายสินค้า ที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ 

 

ภาพประกอบที่ 2 ก่อนการใช้ ABC เข้ามาช่วย 

 จากภาพจะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะน าเทคนิค ABC มาช่วยในการเรียงสินค้า จะเห็นว่าในการเดินหยิบ
สินค้าในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาในการเดินที่มาก เนื่องจากสินค้าได้ถูกจัดเรียงแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ 
กว่าจะหยิบสินค้าได้ ใช้ทั้งเวลาและระยะทางในการเดินหยิบสินค้าที่มาก เพราะสินค้าถูกจัดเรียงคนละ
ต าแหน่งจึงต้องใช้เวลาในการเดินหาสินค้า จากภาพประตูทางเข้าเดินไปหยิบสินค้า A ประมาณ 6 เมตร แล้ว
จากสินค้า A ไปสินค้า B ประมาณ  4 เมตร จากสินค้า B ไปสินค้า C ประมาณ 3 เมตร จากสินค้า C ไปยัง
ประตูทางออกอีก 6 เมตร รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 6+4+3+6 = 19 เมตร ใน 1 ครั้ง ถ้าในแต่ละวันมีการ
หยิบสินค้าแบบนี้เป็นจ านวน 20 ครั้ง ก็จะใช้ระยะทางทั้งหมด = 380 เมตร 
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ภาพประกอบที่ 3 หลังการใช้ ABC เข้ามาช่วย 

 จากภาพจะเห็นได้ว่า เมื่อน าเทคนิคการจัดเรียงสินค้าเข้ามาช่วยแล้วนั้น สามารถช่วยลดระยะเวลาใน
การหยิบสินค้าได้ จะเห็นได้ว่า จากประตูทางเข้า เดินไปหยิบสินค้า C ใช้ระยะทางโดยประมาณ 5 เมตร แล้ว
จากสินค้า C ไปสินค้า B ระยะทางประมาณ 1.5 เมตร จากสินค้า B ไปสินค้า A ระยะทางประมาณ 1.5 เมตร 
แล้วจากสินค้า A ไปประตูทางเข้า ระยะทาง 1.5 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดเป็น 5+1.5+1.5+1.5 = 9.5 
เมตร ใน 1 ครั้ง ถ้าในแต่ละวันมีการหยิบสินค้าแบบนี้เป็นจ านวน 20 ครั้ง ก็จะใช้ระยะทางทั้งหมด = 190 
เมตร สามารถประหยัดระยะเวลาในการเดินได้ถึง 380 – 190 = 190 เมตร  

6. อภิปรายผล 
การแก้ไขปัญหาการลดความผิดพลาดในการหยิบสินค้าด้วยเทคนิควิธีการจัดเรียง กรณีศึกษาห้องเย็น 

ส.ทรัพย์สมุทร ปากน้ า ด้วยวิธีการจัดเรียบแบบ ABC  Analysis และ FIFO (First In First Out) มาประยุกต์ใช้
ด้วยกันนั้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างดี ลดความผิดพลาดจากพนักงานหยิบ
สินค้าผิดได้  
สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวมรวมสถิติยอดขายสินค้าใน 1 สัปดาห์ มาค านวณเพ่ือแยกประเภทของสินค้าออก 
จัดเป็นประเภท สินค้าขายดี สินค้าขายปานกลาง และ สินค้าที่มียอดขายน้อย เพ่ือที่จะได้จัดเรียงสินค้าได้
ถูกต้องตามความเหมาะสม เพ่ือให้ง่ายต่อการหยิบสินค้า และ ช่วยให้ลดเวลาในการหาสินค้า ลดข้อผิดพลาด
ในการที่พนักงานหยิบสินค้าผิด ลดระยะเวลาในการเดินหาสินค้า จากการที่ได้ใช้วิธีจัดเรียงแบบ ABC กับ 
FIFO เข้าด้วยกันนั้น ท าให้ เกิดความผิดพลาดน้อยลงไปมาก หรือมีการผิดพลาดที่น้อยมาก ก่อนที่สินค้าจะ
ส่งไปให้ลูกค้า จึงท าให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจว่าสินค้าท่ีจะถูกส่งไปให้นั้นมีความถูกต้อง 100%  
 ข้อดีจากการจัดท าวิธีการเรียงสินค้าแบบ ABC และ FIFO สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.สินค้าสามารถค้นหาได้ง่าย 
 2.สินค้าภาพในห้องถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.สินค้าท่ีเข้ามาก่อนต้องออกก่อน เพราะสินค้ามีอายุในการจัดเก็บ 
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 4.สามารถตรวจสอบจ านวนสินค้าได้ง่าย 
 5.ลดระยะเวลาในการเดินหาสินค้า 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สืบเนื่องจากข้อจ ากัดในการที่จะล็อกช่องสินค้าไว้ เพ่ือที่จะเก็บสินค้าชนิดนี้ชนิดเดียว มีบางช่วงที่
สินคา้ขาดตลาดจึงต้องน าสินค้าชนิดอ่ืนมาเติมที่แทน บางครั้งจึงไม่สามารถล็อกช่องเอาไว้ได้ จึงจะต้องค านวณ
ยอดขายสินค้าที่ขายดีอยู่เรื่อยๆ ถ้าเกิดสินค้ามีการขาดตลาดไป จึงจะต้องหาสินค้าตัวอื่นมาเติมแทน 

7. รายการอ้างอิง 

จริยา  รอดธรรม,  2556.  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า  กรณีศึกษาบริษัท 
  ขนส่งและจ าหน่ายเมล็ดพืชอบ  ABC,  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาบริหารธุรกิจ  
  มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อนุสรา อติโรจนสกุล, 2553. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าต่อธุรกิจห้องเย็น กรณีศึกษา  
  ห้องเย็น A.Y. Cold Storage, การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ 
  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
นิพนธ์ โตอินทร์, 2556. การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนสินค้าคงคลัง ส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม  
  กรณีศึกษา แผนกควบคุมเครื่องดื่มในโรงงาน, วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ 
  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ปนิตา เชิงรู้, 2555. การศึกษากระบวนการวางแผนความต้องการสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน,  
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย 
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การลดความเสียหายจากกระบวนการขนส่งสินค้าปลาทะเลแช่แข็ง 
กรณีศึกษา : ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร สาขา บุรีรัมย์ 

THE REDUCTION DAMAGE IN FISH FROZEN TRANSPORTATION PROCESS  
CASE STUDY : S.SUBSAMUT FROZEN BRANCH BURIRUM  

คุณานนท์ จงทอง 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การลดความเสียหายจากกระบวนการขนส่งสินค้าปลาทะเลแช่แข็ง 
กรณีศึกษา ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร สาขา บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาความเสียหายจากการขนส่งและ
หาทางเลือกของการขนส่งผลิตภัณฑ์แช่แข็งให้มีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงรถขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในการขนส่งปลาทะเลแช่แข็งในสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้ปลาทะเลแช่แข็ง
เสียหายเกิดการละลายและเสียก าไรค่อนข้างสูง จึงน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า รถที่ใช้ในการขนส่งไม่มีที่กัน
ความร้อนท าให้ความร้อนซึมผ่านผนังรถเข้ามาท าให้เกิดความเสียหาย ผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อน ารถขนส่ง
ไปเสริมผนังกันความร้อนท าให้อุณหภูมิระหว่างการขนส่งคงที่ไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งและเมื่อ
น ามาค านวณระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 4 เดือน  ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะคืนทุนอยู่ที่ 24-36 เดือน 
ดังนั้นการลงทุนในการปรับปรุงรถขนส่งสินค้าครั้งนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพในการคืนทุนที่ดีมาก เพราะสามารถ
คืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารบริษัทเป็นส าคัญ 
ABSTRACT 
Idependent study about Damage reduction from frozen marine fish transportation process is 
the case study from S.SUBSAMUT FROZEN,Burirum branch. The purpose of this study is to reduce 
the problem damage from transferring and find the way to transfer frozen product effectively 
by improving the vehicles to have more effectiveness.From the information recorded, to 
transfer frozen marine fish in  
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higher temperature can easily ruin the product from melting and get higher loss to the 
company. So we started to search for the reasons and found that there is not any heat 
resistant material in the container.  This allowed heat to come through the container. 
After analyzing and attach heat resistant material in the container which makes stable 
temperature during the transfer and less damage to the products. After computing a 
payback period shows within 4 months. As for small or medium enterprise will take 24 
to 36 months. So to invest with improving the vehicle containers is considered as very 
effective investment. The main reason is worth for a very short payback time. By the 
way, this may depends on the company manager decision. 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร สาขา บุรีรมย์ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูง
ภายในประเทศ ซึ่งได้รับการคัดสรรเฉพาะจากโรงงานผู้ผลิตชั้นน าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและราคา 
และเป็นผู้แทนจ าหน่ายปลาทะเลแช่แข็งจากผู้น าเข้าจากต่างประเทศหลายตราหลายยี่ห้อ อาทิเช่น 
สินค้าน าเข้าจากประเทศ อินเดีย อินโดเนียเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ปากีสถาน และอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ และ การประกัน
คุณภาพ สินค้าจึงมีความสด และ คุณภาพสูง เนื่องจากการจัดเก็บในห้องเย็น ระบบมาตรฐานสากล 
ณ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
 ในปัจจุบันสภาพอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆท าให้การขนส่งปลาทะเลแช่
แข็งจากห้องเย็นใหญ่เพ่ือกระจายไปยังห้องเย็นเล็กเกิดปัญหาในเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นระหว่างการ
ขนส่ง โดยการท าการขนส่งจะใช้รถตู้4ล้อในการขนส่ง ท าให้สภาพปลาระหว่างการขนส่งเกิดปัญหา
โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการโดนความร้อนภายนอกท่ีซึมผ่านผนังเข้ามา ท าให้เมื่อขนส่งมาถึงห้องเย็น
เล็กเกิดปัญหาการละลายของปลาทะเลแช่แข็งที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ปลาทะเลแช่งแข็งตก
เลือด ซึ่งท าให้สูญเสียผลก าไรจากปลาทะเลที่เกิดจากความเสียหาย ที่มีมูลค่าสูงต่อเดือน 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1.เพ่ือลดปัญหาความเสียหายจากการขนส่ง 
 2.เพ่ือศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในระหว่างการขนส่ง 
 3.หาทางเลือกของการขนส่งปลาทะเลแช่แข็งให้มีประสิทธิภาพ 

3.  ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารทางวิชาการ เพ่ือน ามาศึกษาเรื่อง “ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างานในแง่ความสุขในการปฏิบัติงาน”  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฏีจุลินทรีย์กับการละลาย 

ในระหว่างการละลายอาหารมีแนวโน้มที่จะเกิดการเสื่อมเสีย อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาทาง
เคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการละลายเป็นแหล่งที่ท าให้เกิดความ
เสียหายได้มากกว่ากระบวนการแช่แข็ง ดังนั้นการละลายที่ใช้เวลาสั้นโดยทั่วไปจะให้อาหารที่มี
คุณภาพดีกว่าการใช้เวลานาน การละลายจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเสีย คือ 
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1. การเกิดผลึกน้ าแข็งใหม่ที่ ใหญ่ขึ้น (Recrystallization) ซึ่งสามารถท าลายเนื้อเยื่อ
โครงสร้างและเนื้อเยื่อสัมผัสของอาหาร 

2. การเกิดปฏิกิริยาเคมีในอัตราที่สูงอย่างรวดเร็ว มีผลเสียต่อสี กลิ่น รสและคุณภาพทาง
อาหาร 

3. มีผลให้เกิดการปรับตัวและเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด โดยเฉพาะหากเวลาในการ
ละลายนั้นนาน อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอยู่รอดของจุลินทรีย์นี้เกิดขึ้นกับปัจจัยหลายประการ คือ 
ชนิดของจุลินทรีย์ ความเร็วและอุณหภูมิในการแช่แข็ง องค์ประกอบของอาหารที่อาจปกป้อง การ
ท าลายเซลล์จุลินทรีย์โดยผลึกน้ าแข็งและความเร็ว อุณหภูมิในการละลายน้ าแข็ง ดังนั้น ในรายงาน
ทางวิชาการจึงพบว่าการท่ีทิ้งให้อาหารละลายอย่างช้าๆ ท าให้จุลินทรีย์บางชนิดเกิดข้ึนได้ 

อัตราการละลายอาหารแช่แข็งช้าหรือเร็วมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยการ
ละลายอาหารแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะเป็นการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เจริญของเชื้อก่อโรค แต่ถ้าอาหารถูกละลายอย่างช้าๆอุณหภูมิบนผิวหน้าของอาหารจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วท าให้จุลินทรีย์เจริญได้ แม้ว่าบริเวณภายในของอาหารจะยังคงเป็นน้ าแข็งอยู่ ดังนั้นการท าให้
อาหารแช่แข็งละลายอย่างรวดเร็วเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียน้อยกว่าการท าให้อาหารละลายอย่างช้าๆ 
(Ray, 1996) 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.ท าการทดลองโดย การเสริมผนังกันความร้อนเข้าสู่ตัวรถ ศึกษาอุณหภูมิของสินค้าว่ามี
อุณหภูมิคงที่หรือไม่อัตราความเสียหายจากการขนส่งลดลง อัตราค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
 2.ท าการทดลองโดย การติดตั้งแอร์เข้าภายในตัวรถ ศึกษาอุณหภูมิของสินค้าว่ามีอุณหภูมิ
คงท่ีหรือไม่อัตราความเสียหายจากการขนส่งลดลง อัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยได้เริ่มท าการทดลองเก็บข้อมูลความเสียหายของสินค้าใน
ระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือที่ต้องการทราบถึงความเสียหาย เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงวิธีการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 
 
 

ความเสียหายใน
กระบวนการ

ขนส่ง 

เดือน อัตราความเสียหาย ราคาความ
เสียหาย 

ราคารวม 

1 589 กล่อง 29,450 บาท  
 

115,750 บาท 
2 550 กล่อง 27,500 บาท 
3 578 กล่อง 28,900 บาท 
4 598 กล่อง 29,900 บาท 
5 578 กล่อง 28,900 บาท  

171,650 บาท 6 540 กล่อง 27,000 บาท 
รวม  3,433 กล่อง 171,650 บาท  
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  เมื่อทราบถึงความเสียหายในการขนส่งปลาทะเลแช่แข็งเป็นจ านวนมาก จึงทดลองปรับปรุง
รถขนส่งและเก็บค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการขนส่งโดยอุปกรณ์ที่ปรับใช้ในการขนส่งด้วยกัน 2 ประเภท คือ 
1.รถเสริมผนังกันความร้อน 2.รถติดตั้งแอร์ ได้ดังนี้ 

วิธีการเก็บรักษา
อุณหภูมิ 

รถ อุณหภูมิในการ
ขนส่ง 
 

ความ
เสียหายจาก
การขนส่ง 

อัตรา
ค่าใช้จ่าย 
ในการ
ติดต้ัง 

อัตราพลังงานใน
การขนส่ง 

 
รถเสริมผนังกัน 
ความร้อน 

1 -15°C -  
110,000 / 
คัน 

 
2.58 / กิโลเมตร 
 

2 -15°C - 
3 -14°C - 

 
รถติดตั้งแอร์ 

1 -18°C -  
170,000 / 
คัน 

 
2.88 / กิโลเมตร 2 -18°C - 

3 -18°C - 

 พบว่าในทดลองโดยอุปกรณ์การติดตั้งแอร์ภายในรถขนส่งมีอุณหภูมิคงที่ คือ -18°C ตลอดใน
การขนส่งสินค้า มีอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารถที่เสริมผนังกันความร้อนที่ 60,000 บาท อัตราในการ
ขนส่งแตกต่างกันที่ 0.3 บาท/กิโลเมตร ซึ่งจะเปรียบเทียบการทดลองโดยอุปกรณ์ที่รถเสริมผนังกัน
ความร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเล็กน้อยโดยอุณหภูมิในการแช่แข็งและเก็บรักษาควรต่ ากว่า -20 
องศาเซลเซียส เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงของผลึก น้ าแข็งในอาหารแช่แข็ง ซึ่งโดยทั่วไปมักถือปฏิบัติอยู่ 
อย่างไรก็ดีที่ส าคัญอย่างมากคือ ไม่ควรให้มีการ เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาหารแช่แข็งขึ้นลง ใน
ตลอดวงจรการผลิตเก็บรักษา ขนส่งจนถึงผู้บริโภค (หรือให้มี น้อยที่สุด) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิจะเร่งการเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ าแข็ง ซึ่งเป็นผลเสียต่อคุณภาพอาหารอย่างมาก และ
อาจท าให้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดเจริญเติบโตเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเกิด  ปัญหาทางกฎหมายได้ 
อันเป็นผลกระทบไปถึงความอยู่รอดของโรงงานผู้ผลิต  และในการทดลองโดยการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง
สองนี้ไม่เกิดความเสียหายในกระบวนการขนส่งทั้ง 2 วิธี 
 เมื่อน าความเสียหายในแต่ละเดือน ท าให้สูญเสียก าไรค่อนข้างสูง เมื่อท าการเก็บข้อมูล
ภายใน 4 เดือนแรก สามารถคืนทุนในการติดตั้งรถเสริมผนังกันความร้อนได้ และ ภายใน 6 เดือน 
สามารถคืนทุนในรถติดตั้งแอร์ 

5.  ผลการศึกษา 
จากการทดลองการติดตั้งอุปกรณ์การขนย้ายปลาทะเลแช่แข็งทั้ง 2 วิธีท าให้ความเสียหายใน

การขนส่งลดลงโดยผลการทดลองทั้งสองวิธีไม่เกิดความเสียหายในการขนส่งเลยซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการที่
จะใช้รักษาปลาทะเลแช่แข็งไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้เปรียบเทียบต่อในเรื่อง
ของต้นทุนในการติดตั้งและอัตราคืนทุนปรากฏผลคือรถที่เสริมผนังกันความร้อนมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
รถติดตั้งแอร์อยู่ที่ 60,000 บาท อัตราพลังงานงานถูกกว่าที่ 0.3 บาท /กิโลเมตร ดังนั้นการลงทุน
ปรับปรุงรถในการขนส่งครั้งนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพการคืนทุนที่ดีมากเพราะสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 
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เดือน โดยผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแช่แข็งมีลักษณะโดยทั่วไป คือ วัตถุดิบจ าพวกอาหารทะเลสดซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกน าไปเก็บ โดยการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ระดับ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือคง ความ
สด สะอาด และสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ส่วนขั้นตอนการเก็บรักษาอาหารทะเลสดจะมีความ  
ยุ่งยากกว่าสัตว์บก เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 

 (1) การท างานของเอ็นไซม์ที่อยู่ภายในเนื้อสัตว์ ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีที่สัตว์น้ าได้ตายลง 
ปฏิกิริยาที่ เกิดจากเอนไซม์เหล่านี้จะย่อยเนื้อเยื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเนื้อสัตว์เช่น 
กลิ่นและสีเปลี่ยนไป  

(2) เกิดจากการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในเนื้อสัตว์ ท าให้เกิดการเพ่ิมอัตราการ
ย่อยสลาย ของเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอวัยวะภายในของเนื้อสัตว์ได้แก่ เหงือกและระบบ
ย่อยอาหาร จากนั้น จึงขยายไปยังส่วนต่างๆ การท างานของจุลินทรีย์จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นที่อุณหภูมิอุ่นขึ้น 
ดังนั้น การถนอมคุณภาพของอาหารทะเลที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเก็บวัตถุดิบเหล่านี้ไว้ที่อุณหภูมิ 
ต่ ามากๆ เพ่ือยับยั้งการท างานของเอ็นไซม์และลดการเจริญเติบโตและการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย์ 

6.  อภิปรายผล 
  จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน มาท าให้การค านวณเพ่ือหาความเสียหาย พบว่ามี
ความเสียหายเป็นจ านวนมาก เมื่อเสริมผนังกันความร้อนท าให้ความเสียหายในการขนส่งลดลงเป็น
อย่างมากอุณหภูมิระหว่างการขนส่งคงที่คือ -15°C ซึ่งในอุณหภูมินี้ ไม่สามารถท าให้ปลาทะเลแช่แข็ง
เกิดการละลายได้อีกทั้งได้เพิ่มก าไรต่อเดือนมากข้ึน และคืนเงินทุนภายใน 4 เดือนเมื่อติดตั้ง ท าให้
ผู้วิจัยสามารถสรุปและเห็นว่าวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมีการเสริมผนังกันความร้อนเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
ค่าใช้จ่ายคืนทุนไวที่สุดซึ่งเป็นวิธีที่ลดต้นทุนการขนส่งที่ต่ าที่สุดและมีประสิทธิภาพในการขนส่งไปยัง
ห้องเย็นเล็กๆ การคืนทุนในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะอยู่ที่ 24-36 เดือน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่องการวางแผนระยะเวลา ในการขนส่งที่มีระยะทางที่
ไกลมากข้ึนและสินค้าที่ลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีผลต่อความ สด,คงทนที่แตกต่างกันออกไป 

7.  รายการอ้างอิง 
 กฤษณา เจนเจตวิทย์ และ อังกูร ลาภธเนศ.2550. “การศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ใน 
การควบคุม สินค้าคงคลังในบริษัทให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความ  พึงพอใจของ
ลูกค้า”, ในการประชุมเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิ  สติกส์ ครั้งที่8, 2551, 
นครราชสีมา 
  กฤษนันท์ ธาดาบดินทร์. 2010,การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้าเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อน 
ด้วยวิธีการจัดวางแบบแบ่งกลุ่มล าดับชั้นสินค้า  
 จารุนันท์ธรานนท์และ อังกูร ลาภธเนศ .2549, “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
ด้วยระบบRadio Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จ ากัด” ในการ ประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 6,ประจ าปี 2549, เชียงใหม่ 
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 จารุนันท์ธรานนท์และ อังกูร ลาภธเนศ .2548,”การศึกษาปัญหาคลังสินค้าของบริษัท พีทีเอ 
จ ากัด” Proceedings of the 5th EAN/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual 
Conference on Supply Chain and Logistics Management,2548, โรงแรมอโนม,กรุงเทพ  
 ณัฐชา วงศ์พร้อมรัตน์ และ กาญจนา กาญจนสุนทร.2551, การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการ คลังสินค้าและการส่งมอบสินค้า :กรณีศึกษา บริษัท AAA (กรุงเทพ) จ ากัด ,คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทิพย์วัลย์ เอี่ยมปิยะกุล ,2010, “ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร” 
 ประเสริฐ ลาดสุวรรณ. 2010,การลดระยะทางการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าโดยใช้ระบบ 
การจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินค้า 
 ฉัตรชยา เจียรสวัสดิ์วัฒนา .2560 การขนส่งสินค้า Cold Chain และวิธีการยกระดับการ
ขนส่ง 
 วิโรจน์ วงศ์ทอง .2559 การขนส่งด้วยน้ าแข็งแห้ง และการขนส่งสินค้าแช่แข็ง 
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การหาท าเลที่ตั้งคลังสินค้าด้วยเทคนิควิธีศูนย์กลางโน้มถ่วงและวิธีการประเมินระดับความส าคัญ
ของปัจจัย  

กรณีศึกษา : ธุรกิจน าเข้าวัตถุดิบอาหาร 
WAREHOUSE LOCATION SELECTION BY USING CENTER OF GRAVITY METHOD 

AND FACTOR RATING METHOD 
CASE STUDY : FOOD INGREDIENTS IMPORTS BUSINESS 

พนารัตน์  เหล่าพงศ์เจริญ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

       การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง
คลังสินค้า   เลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น  โดยใช้วิธี
วิเคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)  เพ่ือหาท าเลที่เหมาะสม  จุดที่หา
ได้ซึ่งสามารถระบุต าแหน่งได้ที่ 146/26 บางแวก แขวงบางไพร เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ไม่มีคลังสินค้าให้เช่า หรือ ไม่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใด ๆ เลย จึงได้ท าการขยาย
ขอบเขตของการหาพ้ืนที่ออกไปในรัศมี 30 กิโลเมตร จากนั้นใช้วิธีประเมินระดับความส าคัญของ
ปัจจัย (Factor Rating Method)  ก าหนดตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ  จากการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้เสียแล้ว สามารถสรุปปัจจัย และ น้ าหนักที่จะน ามาพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าของ
บริษัทกรณีศึกษาได้ดังนี้ 1.ต้นทุนค่าขนส่ง 18%  2.โครงสร้างพ้ืนฐาน/ สภาพแวดล้อม 18%  3.
ต้นทุนการด าเนินการ 17%  4.ต้นทุนด้านคลังสินค้า 16%  5.ภูมิศาสตร์/ การเข้าถึงลูกค้า 16%   6.
การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ 15% ใส่คะแนนให้ปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสถานที่ตั้ง ค านวนค่าคะแนน
กับค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย แล้วรวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละทางเลือก  โดยคลังที่ได้คะแนนสูง
ที่สุด คือ บริษัท ทรพัย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ABSTRACT 

  The purpose of this independent study is to study factors influencing  
location selection, select warehouses to satisfy customers’ requirements rapidly by 
using Center of Gravity method to find the suitable location.  The location from 
calculation  is 146/26 Bangwak, Bangprai, Bangkae, Bangkok   10160 where doesn’t 
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have any warehouse for rental and no facility at all.  The scope of finding locations 
was expanded to radius of 30 kilometers.  Factor Rating Method was used to  define  
the significant variants.  The concerned persons of the company were interviewed.  
Factors and weight  were concluded from the interviews  as follows :  1.Transportation 
Cost 18%  2.Infrastructure/Environments 18%  3. Operation Cost 17%  4.Warehousing 
Cost 16%  5. Maket Access 16%  6.Regulations 15%.  Each warehouse choices was 
weighted by these factors.  The highest score is SubSriThai Warehouse Public Company 
Limited. 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

        ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ การเสาะหา
สินค้า และ วัตถุดิบที่มีคุณภาพให้มีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  รวมถึงความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด และ ถูกที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท า
ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้   
        การขนส่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบัน
ด้วยแล้ว การขนส่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อระบบ อะไรก็ตามที่สร้างความรวดเร็วได้มากที่สุด ก็
จะยิ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ การขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจทุกประเภทเป็นอย่างมาก 
หากไม่มีระบบขนส่งก็คงจะไม่เกิดสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คนทั่วโลกได้ใช้และเป็นเจ้าของ การที่
สินค้าแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ และเกิดเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีได้นั้นต้องอาศัยในเรื่องของ
การขนส่งทั้งสิ้น  การขนส่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ   
        ในปี 2557 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1,874.4 พันล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน เท่ากับร้อยละ 14.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ      ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปี 
2557 ประกอบด้วยต้นทุน ค่าขนส่งสินค้า 990.6 พันล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของ GDP) 
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 713.4 พันล้านบาท (ร้อยละ 5.4 ของ GDP) และต้นทุนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ 170.4 พันล้านบาท (ร้อยละ 1.3 ของ GDP)  ต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจะมี
สัดส่วนสูงที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย 
        การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
ของทุกภาคส่วน  การขนส่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน   การผสมผสานรูปแบบการขนส่ง
ยังมีข้อจ ากัดและยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนักในประเทศไทยเพราะยังขาดโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับ แต่ความสามารถในการท าให้การขนส่งนั้นตรงเวลา ส่งมอบได้ตามคุณภาพและสถานที่ 
ที่ตกลงในปริมาณและราคาที่เหมาะสม ถือเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการให้บริการลูกค้า  
        ส าหรับการเลือกต าแหน่งศูนย์กระจายสินค้า ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคของการตัดสินใจที่มี
หลายเกณฑ์ (Multicriteria Decision Making) มาช่วยในการพิจารณาเลือกต าแหน่งศูนย์กระจาย
สินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้เกณฑ์ต่างๆ  เช่น ต้นทุน ความยืดหยุ่นในการ
กระจายสินค้า และการจัดการ การขนส่ง แหล่งทรัพยากร ความเชื่อถือได้ของระบบ เป็นต้น 
(จักรพรรดิ์   และ บุษบา , 2557)  
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        การมีศูนย์กระจายสินค้าไม่จ าเป็นที่จะต้องลงทุนสร้างเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการเช่า หรือ
เป็นการร่วมลงทุน ซึ่งรูปแบบการลงทุนมีด้วยกันหลายลักษณะที่จะสามารถก าหนดขึ้นมาได้ 
        ในปัจจุบันการจัดการทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีบทบาทส าคัญในการลดต้นทุนของ
องค์กรได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือกระจายสินค้าให้ลูกค้าที่มี
แนวโน้มความต้องการในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งขึ้น ถือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง หากมีการก าหนดต าแหน่งและการลงทุนที่เหมาะสม 
        บริษัทกรณีศึกษาส าหรับงานวิจัยนี้ เป็นบริษัทน าเข้าวัตถุดิบอาหารจากต่างประเทศ ลูกค้า
หลัก ของบริษัทคือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งอยู่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   บริษัท
น าเข้าสินค้าผ่านท่าเรือคลองเตย  เมื่อผ่านด่านศุลกากรแล้ว ก็จัดส่งไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นตู้
คอนเทนเนอร์โดยทันที จึงไม่มีคลังสินค้า  บริษัทใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งเพ่ือไม่เป็นภาระกับ
บริษัท และ ปรับเปลี่ยนได้ง่าย  ต่อมาบริษัทได้เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาจัดจ าหน่าย ซึ่งขณะนี้อยู่
ในช่วงเริ่มต้นท าตลาด ลูกค้าไม่สามารถซื้อทั้งตู้ได้  ประกอบกับลูกค้าเดิมเริ่มเก็บสต๊อกสินค้าน้อยลง  
ถ้าหากคลังสินค้าไม่อยู่ในที่ ๆ เหมาะสม ห่างไกลจากลูกค้า ก็จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาก
เกินไปท าให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และ หากคลังสินค้ามีสภาพไม่เหมาะสมกับการเก็บ
อาหาร ก็จะท าให้สินค้าเกิดความเสียหายได้  บริษัทจึงมีความต้องการหาเช่าคลังสินค้าที่เหมาะสม   

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า    
2. เพ่ือเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น 

 

3.ทบทวนวรรณกรรม 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับ
ใช้กับการก าหนดกรอบแนวคิด และการสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยได้แบ่งเป็น ทฤษฎีหรือ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ วิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการหาพิกัดของที่ตั้งคลังสินค้า 
และ แนวคิดการเลือกคลังสินค้าที่เหมาะสม  โดยได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก  วิธี
ค านวนหาพิกัด  โดยได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วย  ธันยาวัฒน์ ปานขลิบ   
ได้ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงเพ่ือเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า”  จักรพรรดิ์ เชื้อ
นิล และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ ได้ศึกษาเรื่อง “ตัวแบบโดยรวมในการเลือกต าแหน่งที่ตั้ง การ
กระจายสินค้า และ การลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่” อธิวัฒน์ ลีนะธรรม ได้ศึกษาเรื่อง “การ
เลือกต าแหน่งที่ตั้งคลังสินโดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์   กรณีศึกษา :โรงงานผลิต
เบียร์ สุชาติ ประกอบ ได้ศึกษาเรื่อง “การเลือกหาท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ กรณีศึกษา บริษัทตัวอย่าง อุตสาหกรรมขนมอบกรองประเภทแคล็กเกอร์และบิสกิต”  ธน
วันต์ วงศ์พันธุ์เที่ยง ได้ศึกษาเรื่อง “การเลือกที่ตั้งคลังสินค้าโดยใช้เทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์”  พยุงศักดิ์ แก้วมณี ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS (Technique for 
order preference by similarity to ideal solution) ส าหรับตัดสินใจเลือกท่ีตั้งคลังสินค้า”  ณภัทร 
ศรีนวล, อดุลย์ นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์, แววมยุรา ค าสุข และพิมสหรา ยาคล้าย ได้ศึกษาเรื่อง “การ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D1%A1%C3%BE%C3%C3%B4%D4%EC%20%20%E0%AA%D7%E9%CD%B9%D4%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D1%A1%C3%BE%C3%C3%B4%D4%EC%20%20%E0%AA%D7%E9%CD%B9%D4%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%B8%D4%C7%D1%B2%B9%EC%20%20%C5%D5%B9%D0%B8%C3%C3%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%AA%D2%B5%D4%20%BB%C3%D0%A1%CD%BA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B9%B5%EC%20%C7%A7%C8%EC%BE%D1%B9%B8%D8%EC%E0%B7%D5%E8%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B9%B5%EC%20%C7%A7%C8%EC%BE%D1%B9%B8%D8%EC%E0%B7%D5%E8%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C2%D8%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%E1%A1%E9%C7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้า”  กิตติพงษ์ 
รักษ์เจริญ ได้ศึกษาเรื่อง “ระบบการขนส่งและเลือกท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา : ธุรกิจ
รับจัดการขนส่งสินค้าของธุรกิจค้าปลีก”     
 
4.ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลลูกค้าของบริษัท กรณีศึกษา รวมจ านวนทั้งสิ้น 30 
รายในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาการวิเคราะห์หาที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การ
วิเคราะห์ 

จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) โดยใช้พิกัดละติจูด ลองติจูดจาก Google Map 
และประเมินระดบัความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method)        

2. ศึกษาเฉพาะบริษัทน าเข้าไขมันพืชเท่านั้น 
3. ศึกษาเฉพาะคลังสินค้าให้เช่าเท่านั้น 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุตยิภูมิที่เกี่ยวข้อง และ ท าการศึกษาการเลือก
ท าเลที่ตั้งโดยวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
       เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาต าแหน่งที่เหมาะสมโดย 

1. วิธีวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) เพ่ือระบุต าแหน่งที่
เหมาะสม ใน 

เบื้องต้น เมื่อได้พ้ืนทีท่ี่มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทางผู้ศึกษาจะท าการประเมิน
ต าแหน่งที่เหมาะสม  

2.  วิธีประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) เพ่ือเลือกแหล่งท าเล
ที่ตั้ง โดยค่าที่ 

ได้จากวิธีประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) นี้จะเป็นค่าที่ผ่านการ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อบริษัท โดย 

1) ก าหนดตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ  
               2) ก าหนดความส าคัญและใส่น้ าหนักของแต่ละปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ  

  3) ก าหนดค่าคะแนนส าหรับแต่ละปัจจัย  
               4) ใช้ค่าคะแนนที่ก าหนดจากข้ันตอนที่ 3 ใส่เป็นคะแนนให้ปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสถาน
ที่ตั้ง  
               5) ค านวนโดยการคูณค่าคะแนนกับค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย แล้วรวมคะแนนทั้งหมด
ของแต่ละ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D4%B5%B5%D4%BE%A7%C9%EC%20%C3%D1%A1%C9%EC%E0%A8%C3%D4%AD&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D4%B5%B5%D4%BE%A7%C9%EC%20%C3%D1%A1%C9%EC%E0%A8%C3%D4%AD&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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                     ทางเลือก  
                6) ท าการคัดเลือกทางเลือกท่ีให้คะแนนสูงที่สุด   

5.ผลการศึกษา 

       จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัท และน ามาค านวณด้วยวิธีศูนย์กลางโน้มถ่วง ตามตาราง
ข้างล่างนี้ 

No. Company Address 
Latitude 

(Xi) 
Longitude 

(Yi) Mt/Mth Mi * Xi Mi * Yi 

1 A 

228 ม.11 ถ.เทพารักษ์  ต.บาง
พลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ   10540 13.6000448 100.713648 16.67 226.6674133 1678.5608 

2 B 

88 หมู่ที่ 6 ต าบลแพรกหนาม
แดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม   75110 13.3457870 99.8792413 3.83 51.15885017 382.870425 

3 C 

71/2 ซอยบางกระดี่ 32 ถนน
บางกระดี่  แขวงแสมด า เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพฯ   10150 13.6054911 100.3949834 12.00 163.2658932 1204.739801 

4 D 

99/99 หมู่ 5 ถ.พันท้ยนรสิงห์  
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร   74000 13.5733621 100.3594681 12.00 162.8803452 1204.313617 

5 E 

99/99 หมู่ 7 ต.อ้อมน้อย อ.
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
74130 13.7148508 100.306129 20.00 274.297016 2006.12258 

6 F 

 55/18 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี  12120 13.9219347 100.2887916 30.00 417.658041 3008.663748 

7 G 

 2, 2/1 ซ.สุขุมวิท 62 (แยก 3) 
ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ   10260 13.695545 100.605178 10.00 136.95545 1006.05178 

8 H 

44/4 ม.10 ถ.พระราม2 ต.บาง
โทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   
74000 13.5065220 100.1399486 10.00 135.06522 1001.399486 

9 I 
150/86-87 หมู่ 3 ซ.วงศ์แพทย์ 
ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ. 13.6034273 100.6764283 1.13 15.30385571 113.2609818 
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บางพลี จ.สมุทรปราการ   
10540 

10 J 
208 หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี   71110 13.9749282 99.6639907 0.75 10.48119615 74.74799303 

11 K 

19/52 หมู่ 18 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
12130 13.9425608 100.6386844 0.38 5.2284603 37.73950665 

12 L 

5 ซอยเอกชัย 66 แยก 1-16 
แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ   10150 13.6715007 100.4314037 0.13 1.708937588 12.55392546 

13 

 
M 

149 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล า
ปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ   10520 13.7699580 100.783950 5.00 68.84979 503.9197515 

14 N 
77/19 หมู่ 7 ต.ล าโพ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี   11110 13.9587530 100.4216350 4.80 67.0020144 482.023848 

15 O 

141/3 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 2 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 
10250 13.7069367 100.7080465 0.38 5.140101263 37.76551744 

16 P 

202 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   
13170 14.253339 100.756370 5.00 71.266695 503.78185 

17 Q 

 89/1 ถนนร่มเกล้าซอย 1 แขวง
คลองสองต้น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ   10520 13.7314438 100.7363798 1.00 13.7314438 100.7363798 

18 R 

 634 ถ.บางขุนเทียน แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   
10150 13.707779 100.4746454 1.00 13.707779 100.4746454 

19 S 

 1534 ซอย เพชรเกษม 94 แยก 
13 แขวงบางแคเหนือ เขตบาง
แค กรุงเทพฯ    10160 13.7213967 100.386499 1.00 13.7213967 100.386499 

 
20 T 

204, 71 รามค าแหง 164, แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  
10510 13.7938114 100.7086024 1.00 13.7938114 100.7086024 

21 U 
1070 ,768 หมู่ที่ 3 ซอยท่าน
ผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต. 13.6321345 100.6030632 1.00 13.6321345 100.6030632 
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เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ   10270 

No. Company Address 
Latitude 

(Xi) 
Longitude 

(Yi) Mt/Mth Mi * Xi Mi * Yi 

22 V 

 หมู่ที่ 4 2177/12 ซอยศรีบุญ
เรือง 2 ถนนเทพารักษ์ ต.
เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ  10270 13.6317241 100.5986484 1.00 13.6317241 100.5986484 

23 W 

 88/8 ม.19,ซอยธนสิทธิ์ ถ.
เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ  10540 13.6316947 100.5307963 1.00 13.6316947 100.5307963 

24 X 

 หมู่บ้านพิมลกาญจน์ หมู่ที่ 6 
88/60 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี   11120 13.918072 100.555915 1.00 13.918072 100.555915 

25 Y 

 หมู่ 6 73 ต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จ. 
ปทุมธานี   12000 14.0146422 100.5568263 1.00 14.0146422 100.5568263 

26 Z 
 หมู่ที่ 6 บางค าพร้อย อ าเภอล า
ลูกกา จ.ปทุมธานี  12150 14.0362465 100.719443 1.00 14.0362465 100.719443 

27 AA 
 หมู่ที่ 5 ต.ล าพญา อ าเภอเมือง
นครปฐม จ.นครปฐม  73000 13.8084695 100.0225755 1.00 13.8084695 100.0225755 

28 AB 

3/12 ซอย บรมราชชนนี 11 ถ.
บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมริ
นทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ  10700  13.720516 100.5257842 2.00 27.441032 201.0515684 

29 AC 

 30/60 ต าบลคอกกระบือ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด 
สมุทรสาคร 74000 13.6111823 100.3103256 2.00 27.2223646 200.6206512 

30 AD 

 88/35 หมู่ 6 ถ.เทพกาญจนา 
ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000 13.5923475 100.3090085 1.00 13.5923475 100.3090085 

    SUM 148.05 2032.81 14866.39 

      13.73058046 100.4146588 
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จากการค านวนพบว่าพ้ืนที่ ๆ เหมาะสมที่สุด คือ ต าแหน่งลองติจูด 13.73058046 และ 
ละติจูด 100.4146588 หรือ ลองติจูดที่ 13 องศา 43 ลิปดา 50.1 ฟิลิปดา เหนือ และ 100 องศา 
24 ลิปดา 52.8 ฟิลิปดา ตะวันออก ซึ่งสามารถระบุต าแหน่งได้ที่ 146/26 บางแวก แขวงบางไพร 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ซึ่งเป็นต าแหน่งทีไ่ม่มีคลังสินค้าให้เช่า หรือไม่มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เหมาะสม ดังภาพที่ 11 จึงได้ท าการขยายขอบเขตของการหาพ้ืนที่ออกไปในรัศมี 30 
กิโลเมตร จากต าแหน่งที่ได้จากวิธีจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)  เพ่ือหา
ต าแหน่งที่เหมาะสมในการตั้งคลังสินค้า    
        เมื่อได้พ้ืนที่ ๆ มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินค้า ทางผู้ศึกษาจะท าการประเมินต าแหน่ง
ที่เหมาะสม โดยใช้วิธีประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย แล้วสามารถสรุปปัจจัยและน้ าหนักที่ใช้ประเมินหาต าแหน่งที่เหมาะสมดังนี้ 

1. ต้นทุนค่าขนส่ง 
2. โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดล้อม 
3. ต้นทุนการด าเนินการ  
4. ต้นทุนด้านคลังสินค้า 
5. ภูมิศาสตร์/ การเข้าถึงลูกค้า 
6. การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ    

ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถสรุป 
น้ าหนักของแต่ละปัจจัยได้ตามตาราง ดังนี้    

 

 

 

ตัวแปร ปัจจัยจากการสัมภาษณ์ Weight 
1 ต้นทุนค่าขนส่ง 18% 
2 ต้นทุนด้านคลังสินค้า 16% 
3 ต้นทุนการด าเนินการ 17% 
4 ภูมิศาสตร์/ การเข้าถึงลูกค้า 16% 
5 โครงสร้างพ้ืนฐาน/ สภาพแวดล้อม 18% 
6 การด าเนินธรุกิจ/ กฏระเบียบ 15% 

 รวม 100% 

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละปัจจัย 

1) ต้นทุนค่าขนส่งของรถ 4 ล้อ โดยเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 



129 
 

 
 

ค่าขนส่งต่ ากว่า 1,000 บาทต่อเที่ยว 9 คะแนน 
ค่าขนส่งอยู่ระหว่าง 1,001 – 1,500 บาทต่อเที่ยว 7 คะแนน 
ค่าขนส่งอยู่ระหว่าง 1,501 – 2,000 บาทต่อเที่ยว 5 คะแนน 
ค่าขนส่งสูงกว่า 2,000 บาทต่อเที่ยว 3 คะแนน 

2) ต้นทุนด้านคลังสินค้า 

ค่าเช่าคลังสินค้า อยู่ระหว่าง 50-99 บาทต่อตารางเมตร 9 คะแนน 
ค่าเช่าคลังสินค้า อยู่ระหว่าง 100-299 บาทต่อตารางเมตร 7 คะแนน 
ค่าเช่าคลังสินค้า อยู่ระหว่าง 300-499 บาทต่อตารางเมตร 5 คะแนน 
 ค่าเช่าคลังสินค้า อยู่ระหว่าง 500 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป 3 คะแนน 

3) ต้นทุนการด าเนินการ 

 ค่าดูแลจัดการคลังสินค้าต่ ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน 9 คะแนน 
 ค่าดูแลจัดการคลังสินค้าอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาทต่อ
เดือน 

7 คะแนน 

 ค่าดูแลจัดการคลังสินค้าอยู่ระหว่าง 2,001-3,000 บาทต่อ
เดือน 

5 คะแนน 

 ค่าดูแลจัดการคลังสินค้าสูงกว่า 3,000 บาทต่อเดือน 3 คะแนน 
 
 
 
 

4) ภูมิศาสตร์/ การเข้าถึงลูกค้า 

อัตราเข้าถึงลูกค้าอยู่มากกว่า 70% 9 คะแนน 
อัตราเข้าถึงลูกค้าอยู่ระหว่าง 41-69%  7 คะแนน 
อัตราเข้าถึงลูกค้าอยู่ระหว่าง 21-40%   5 คะแนน 
อัตราเข้าถึงลูกค้าอยู่ต่ ากว่า 20%    3 คะแนน 

5) โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดล้อม 

มีแรงงาน รถขนส่ง เครื่องมือ เช่น forklift สถานที่สะอาด 
พร้อม 

9 คะแนน 

 มีปัจจัย 3 อย่าง  ๆใดอย่างหนึ่ง 7 คะแนน 
 มีปัจจัย 2 อย่าง ๆใดอย่างหนึ่ง 5 คะแนน 
 มีปัจจัย 1 อย่าง ๆใดอย่างหนึ่ง 3 คะแนน 

6) การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ 

เข้มงวดมาก 9 คะแนน 
เข้มงวดปานกลาง  7 คะแนน 
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ผ่อนปรน 5 คะแนน 
ผ่อนปรนมาก 3 คะแนน 

 ตารางค านวนค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละท าเลทางเลือกที่ตั้งคลังสินค้า 

ตัว
แปร 

 

ปัจจัยจากการสัมภาษณ์ 
 

  ทางเลือก 
  A B C 

Wt. Ranking Score Ranking Score Ranking Score 
1 ต้นทุนค่าขนส่ง 18 7 126 7 126 5 90 
2 ต้นทุนด้านคลังสินค้า 16 9 144 3 48 7 112 
3 ต้นทุนการด าเนินการ 17 3 51 3 51 7 119 
4 ภูมิศาสตร์/การเข้าถึงลูกค้า 16 5 80 7 112 5 80 

5 
โครงสร้างพื้นฐาน/ 
สภาพแวดล้อม 18 5 90 7 126 3 54 

6 การด าเนินธุรกิจ/กฏระเบียบ 15 9 135 3 45 3 45 

 ผลรวม 
10
0  626  508  500 

  ผลจากการค านวณตามวิธีประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) 
จะได้ผลว่าคลัง A หรือ  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นท าเลที่ดีที่สุดในกลุ่มตัวเลือกในการ
น ามาพิจารณาในการเช่าคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 

6. อภิปรายผล 
        จากการศึกษาถึงต าแหน่งในการจัดตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) ในการก าหนดต าแหน่ง
เบื้องต้น แต่เนื่องจากต าแหน่งที่ระบุด้วยวิธีดังกล่าว อยู่ในพื้นท่ีที่ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม จึง
ได้ท าการพิจารณาหาต าแหน่งที่เหมาะสมภายในรัศมี 30 กิโลเมตร โดยใช้วิธีประเมินระดับ
ความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง
คลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า
ด้วยการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัจจัยส าคัญดังนี้  1) ต้นทุนค่าขนส่ง ได้แก่ ต้นทุนการ
ขนถ่าย ราคาการขนส่ง พร้อมของรูปแบบการขนส่ง คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการขนส่ง  2) 
โครงสร้างพ้ืนฐาน/ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ราคาที่ดิน จ านวนประชากรในพ้ืนที่ ความพร้อมด้าน
แรงงานที่มีทักษะ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) ต้นทุน
การด าเนินการ  4) ต้นทุนด้านคลังสินค้า 5) ภูมิศาสตร์/การเข้าถึงลูกค้า ได้แก่ ระยะทางเชื่อมโยงกับ
ลูกค้า  ระยะทางเชื่อมโยงกับสนามบิน  ระยะทางเชื่อมโยงกับท่าเรือ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
การเข้าถึงลูกค้า  6) การด าเนินธุรกิจ/กฏระเบียบ ได้แก่ จ านวนคู่แข่งทางธุรกิจในท าเลนั้น การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ๆ การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  จากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว เพ่ือความ
ถูกต้องของข้อมูล ผู้ศึกษาได้ท าการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทกรณีศึกษา
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เกี่ยวกับค่าน้ าหนักของปัจจัย  ซึ่งจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะพบว่าส่วนใหญ่จะให้น้ าหนัก
ความส าคัญปัจจัยในเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง และ โครงสร้างพ้ืนฐาน/สภาพแวดล้อมของคลังสินค้า เมื่อ
น าข้อมูลปัจจัยในหัวข้อต่างๆไปท าการวิเคราะห์ตามวิธีประเมินระดับ ความส าคัญของปัจจัย (Factor 
Rating Method) จะได้ผลว่าคลังสินค้าของ  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นท าเลที่ดีที่สุด
ในกลุ่มตัวเลือกในการน ามาพิจารณาในการเช่าคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 
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การตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นกรณีศึกษา : ร้าน
รักษณีย์นวดไทยและสปา 

SUPPLIER SELECTION BY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 
CASE STUDY : RAKSANEE THAI MASSAGE AND SPA 

พัทชา มากสมบูรณ์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่
เหมาะสมที่สุดของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาและเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา 

การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบสอบถามจาก
เจ้าของกิจการร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าน้ าหนัก  ความส าคัญ
ของปัจจัยและทางเลือกโดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic- Hierarchy Process: 
AHP) และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: 
DSS) ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ในการวิเคราะห์หาซัพ
พลายเออร์ที่เหมาะสมของกิจการ 
         ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของร้านรักษณีย์นวดไทย
และสปา มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การส่งมอบ และการบริการ  ซึ่ง
ปัจจัยที่มีผลในการคัดเลือกซัพพลายเออร์เรียงล าดับ ได้ดังนี้ ด้านราคา (0.49) ด้านคุณภาพ (0.24) 
และด้านความน่าเชื่อถือ (0.1 8) เมื่อน าค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์หาทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดพบว่าซัพพลายเออร์ 3 (0.39) รองลงมาคือ ซัพพลายเออร์ 1 (0.25) และซัพพลาย
เออร์ 2 (0.21) ดังนั้นซัพพลายเออร์ 3 จึงได้รับการพิจารณาให้เป็นซัพพลายเออร์ที่มีความเหมาะสม
ที่สุดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านราคาและผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกซัพ
พลายเออร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel พบว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงใน
ธุรกิจ ซึ่งได้ท าการทดสอบความถูกต้องของระบบโดยเจ้าของกิจการร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาด้วย
การบันทึกข้อมูลซัพพลายเออร์รายใหม่ลงในระบบและให้ระบบประมวลผลการคัดเลือกซัพพลายเออร์
ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ในปัจจัยแต่ละด้าน 
ABSTRACT 
          The objectives of independent study are to analyze the factors affecting 
supplier selection and develop a decision support system for supplier selection: A case 
study of Raksanee Thai massage and spa. The method of research is using 
questionnaire and in-depth interview as the sample, were collected and analyzed by 
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Analytic Hierarchy Process (AHP) and decision support system (DSS) with Microsoft 
Excel.       

         The results showed that the factors for selection are five factors:   price, quality, 
reliability, delivery  and service, which factors are priorities that the first is the price as 
per 0.49% and the second is quality  as per 0.24% and the third is reliability as per 
0.18%. The most of percentage of the total weight for each supplier is supplier 3 has 
0.39%, supplier 1 has 0.25%  and supplier 2 has 0.21% that mean supplier 3 is the 
most appropriate to be selected  and  the output of a computerized decision support 
system showed that the system be implemented in a real business. The accuracy of 
the decision support system was tested by Raksanee Thai Massage and Spa owner.
                 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        ปัจจุบันธุรกิจนวดแผนไทยและสปามีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี                          
จากรายงานงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าขนาดมูลค่าตลาดของธุรกิจ  
สปาและนวดแผนไทยนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี 2556 มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 3,469 ล้านบาท
เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 3,117 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.27 (วารสารเกษม
บัณฑิตปีที่ 17 ฉบับที่ 2, 2559) และเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย4.0 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างรุนแรง ธุรกิจสมัยใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท าให้ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่จัดอยู่ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้น    จะต้องปรับตัวและ
น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจภาคบริการให้มากขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และน าไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล  
        ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาได้เปิดให้บริการนวดแผนไทยและสปา โดยมีคอร์ส ให้ลูกค้า
เลือกหลากหลาย เช่น นวดแผนไทย นวดเท้า สปาเท้า นวดอโรม่า นวดน้ านม ขัดผิว ประคบ และอบ
สมุนไพร  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาให้บริการของทางร้านนั้นจะต้องผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า จากการศึกษาพบว่าร้านรักษณีย์นวด
ไทยและสปามีต้นทุนในการด าเนินกิจการที่สูงมาจากผลิตภัณฑ์ที่น ามาให้บริการอีกทั้งพบปัญหาการ
ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของซัพพลายเออร์  ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานจัดซื้อ
ของกิจการ  
        จากที่มาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของร้าน
รักษณีย์นวดไทยและสปาเพ่ือให้การบริหารงานจัดซื้อของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท าการ
วิเคราะห์คัดเลือกซัพพลายเออร์โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น Analytic Hierarchy- 
Process (AHP) และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System (DSS) ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม
ที่สุดของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์หาซัพพลายเออร์

ของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
        การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกซัพพลายเออร์ กรณีศึกษา
ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
        ปีเตอร์ รักธรรม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นการ
รวมเอาบุคลากร กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทซึ่งมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ DSS ยังช่วยในการ
สนับสนุนการสร้างผลก าไร ลดค่าใช้จ่าย และสร้างสินค้าและบริการที่ดีข้ึนได้ด้วยเช่นกัน  
   
        คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      
        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การสนับสนุนในงานด้านต่างๆ โดยสามารถยกตัวอย่างคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
- ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว          
- จัดการกับข้อมูลจ านวนมากจากแหล่งที่มาหลายๆแห่ง      
- จัดท ารายงานและการน าเสนอที่มีความยืดหยุ่น       
- มีรูปแบบการท างานทั้งแบบตัวอักษรและกราฟิก       
- รองรับการวิเคราะห์แบบเจาะลึก         
- ท าการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนและการใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงในการเปรียบเทียบข้อมูล  
- รองรับการท างานแบบ optimization, satisficting และ heuristic   
 สามารถจ าลองการวิเคราะห์ ซึ่งท าให้เหมือนกับการวิเคราะห์ในสถานการณ์จริงเพ่ือตรวจหา
ความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น  ความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ผู้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจพยายามสร้างมันให้ยืดหยุ่นกว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
แบบทั่วไป เพ่ือให้สามารถช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาที่มีรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ DSS สามารถช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาในหลายๆเฟส ความถี่ในการตัดสินใจ และ
โครงสร้างของปัญหาที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 

ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     
  หัวใจหลักของ DSS คือฐานข้อมูลและแบบจ าลอง (model base) ซึ่ ง  DSS 
โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย user interface ที่เรียกว่า dialogue manager หรือตัวจัดการการ
โต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเข้าถึงและควบคุม DSS และใช้ภาษาเชิงธุรกิจโดยทั่วไปในการสั่ 
งการและโต้ตอบกับระบบได้ และยิ่งไปกว่านั้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายต่างๆ ช่วยให้ D 
SS สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับระบบที่มีประสิทธิภาพสูงอ่ืนๆ ได้รวมไปถึงระบบองค์กรหรือระบบย่อที่   
มีฟังก์ชันการท างานเฉพาะฐานข้อมูล  
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          ระบบจัดการฐานข้อมูลช่วยให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจสามารถท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับ ข้อมูลจ านวนมากของบริษัทในฐานข้อมูล คลังข้อมูล และตลาดข้อมูลได้ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (data-driven DSS) ดึงเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท 
โดยจะเก็บข้อมูลในส่วนของสินค้าคงคลัง การขาย พนักงาน การผลิต การเงิน การบัญชี และอ่ืนๆ
   
        Data-driven DSS สามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ได้เพ่ือการ
ตัดสินใจที่มีความรวดเร็วสูง การรักษาที่ต้องใช้การตัดสินใจเพ่ือวัดความเป็นความตายของผู้ป่วย โดย
มีระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่อนุญาตให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเข้าไปใน
ฐานข้อมูลเช่น ยาที่ใช้ การแพ้ ประวัติสุขภาพของครอบครัว เป็นต้น     
4. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในธุรกิจนวดไทยและสปา 
กรณีศึกษาร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจนวดแผนไทยและสปากับแนวคิดในการคัดเลือกซัพพลายเออร์จากปัจจัยทางด้านราคา ด้าน
คุณภาพสินค้า ด้านการความน่าเชื่อถือ ด้านการส่งมอบ และด้านการบริการ รวมถึงพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support Systems (DSS) ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาซัพพลายเออร์จ านวนทั้งสิ้น 4 ราย  
        ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่   
        การวิจัยครั้งนี้ใช้ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึ ก
ร่วมกับแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของร้านรักษณีย์
นวดไทยและสปา          
        ขอบเขตด้านระยะเวลา         
         เดือนมกราคม  พ.ศ.  2560  –  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
   วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบสอบถามให้กับเจ้าของกิจการ
ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาโดยผู้วิจัยเป็นคนสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม พร้อมอธิบายวิธีการ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1.  เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)    
        ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เจ้าของกิจการร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาให้ค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา เป็นวิธีการตัดสินใจแบบหลาย
เกณฑ์ (Multi-Criteria Decision- Making Method) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าของกิจการมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น   
        2. วิ เคราะห์ด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) โดยใช้
โปรแกรม  Microsoft Excel   
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5. ผลการศึกษา 

        จากการส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบสอบถามจากเจ้าของกิจการร้าน
รักษณีย์นวดไทยและสปา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้       
        ผลการวิเคราะห์คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุดของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 
        การวิเคราะห์ปัจจัยในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบสอบถามจากเจ้าของกิจการร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา ท าให้ได้ปัจจัย
ที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา 5 ปัจจัย ดังนี้  

1.ด้านราคา          
2. ด้านคุณภาพ          
3. ด้านความน่าเชื่อถือ         
4. ด้านการส่งมอบ         
5. ด้านการบริการ         

        ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ กรณีศึกษา ร้านรักษณีย์นวดไทย
และสปาโดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process)    

ตารางท่ี 14 แสดงค่าน้ าหนักและล าดับความส าคัญของปัจจัย    

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก ล าดับความส าคัญ 
ราคา 0.49 1 

คุณภาพ 0.24 2 
ความน่าเชื่อถือ 0.18 3 

การส่งมอบ 0.04 5 
การบริการ 0.06 4 

 



138 
 

 
 

 
 
การทดสอบค่าความสอดคล้องของปัจจัย 
L=sum(consistency vector)/n = 1        
CI=(L-n)/(n-1)   = -1 
CR=CI/RI   = -0.89 
CR<0.1 
ค่าปัจจัยมีความสอดคล้องกัน 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าน้ าหนักของทางเลือกจากปัจจัย 5 ด้าน    

ปัจจัย 
       
ทางเลือก 

ราคา คุณภาพ ความ
น่าเชื่อถือ 

การส่ง
มอบ 

การบริการ ค่าน้ าหนัก
ทางเลือก 

น้ าหนักปัจจัย 0.49 0.24 0.18 0.04 0.06  
ซัพพลาย
เออร์1 

0.16 0.41 0.21 0.06 0.49 0.25 

ซัพพลาย
เออร์2 

0.04 0.27 0.58 0.12 0.35 0.21 

ซัพพลาย
เออร์3 

0.58 0.25 0.15 0.45 0.06 0.39 

ซัพพลาย
เออร์4 

0.21 0.07 0.06 0.37 0.10 0.15 

48%

24%

18%

4%
6%

ค่าน า้หนักและความส าคญัของปัจจัย

ราคา ร้อยละ49 คุณภาพ ร้อยละ24 ความน่าเช่ือถือ ร้อยละ18

การส่งมอบ ร้อยละ4 การบริการ ร้อยละ6
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ภาพประกอบที่ 27 หน้าต่างกรอกข้อมูลซัพพลายเออร์รายใหม่ที่จะน ามาเปรียบเทียบ 
ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา มีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ ปัจจัย

ด้านราคา ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านการส่งมอบ และปัจจัยด้านการบริการ ซึ่ง
ปัจจัยที่มีล าดับความส าคัญในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาเป็นอันดับที่ 1 คือ 
ปัจจัยด้านราคา ร้อยละ 0.49 และรองลงมาคือ ปัจจัยด้านคุณภาพร้อยละ 0.24 และซัพพลายเออร์ที่มีผลรวม
ค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ซัพพลายเออร์ 3 ร้อยละ 0.39 รองลงมาคือ ซัพพลายเออร์ ร้อยละ0.25 
สรุปผลได้ว่า ซัพพลายเออร์ 3  มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะได้รับการคัดเลือก 
        การน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกซัพพลายเออร์ไปใช้พบว่าเจ้าของกิจการสามารถ
ตัดสินใจในการคัดเลือกได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากการประมวลผลการวิเคราะห์คัดเลือกจาก
ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านคุณภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการส่งมอบ และด้านการบริการ ท า
ให้ได้ซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของกิจการต้องการ และช่วยลดต้นทุนจากการจัดซื้อของกิจการและ
ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีผลิตภัณฑ์ส าหรับให้บริการลูกค้าเพียงพอ จากการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 
และระบบมีความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขข้อมูลหรือเพ่ิมเติมข้อมูลได้ จึงท าให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 
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ภาพประกอบที่ 28 การประมวลผลซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุดจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
6.อภิปรายผล 

            จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณีย์นวดไทย
และสปา ที่มีล าดับความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านราคาร้อยละ   และรองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านคุณภาพ ร้อยละ   ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวนิตย์ รัตนบุรี (2556)ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
(Analytic Hierarchy Process)ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ทางด้านวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น กรณีศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันดับที่1 คือ ปัจจัยด้านราคา ร้อยละ 41.48 และรองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
คุณภาพวัตถุดิบ ร้อยละ22.07  แสดงให้เห็นได้ว่าปัจจัยที่เจ้าของกิจการให้ความส าคัญน ามาใช้
ประเมินหรือคัดเลือกซัพพลายเออร์ เป็นปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
คุณภาพ เจ้าของกิจการให้ความส าคัญกับราคามากที่สุด เพราะค านึงถึงต้นทุนของกิจการมาก่อนเป็น
อันดับแรกแต่ก็ยังให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ในระดับมากรองลงมา  

 

รายการอ้างอิง 

       กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ. (2558). “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิง
วิศวกรรม.” กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ปัญญาชน. 
        ปีเตอร์ รักธรรม. (2559). “เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.” กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.  
           เสาวนิตย์ รัตนบุรี. (2556). “การคัดเลือกซัพพลายเออร์ทางด้านวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น 
กรณีศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
       รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ์. (2557). “การล าดับปัจจัยความส าคัญในการคัดเลือกเครื่องจักรโดย
ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.   
       วรรัตน์ ริ้วพิทักษ์. (2556). “การตัดสินใจเลือกผู้จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์สิ่งทอจากประเทศแถบ
เอเชีย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น กรณีศึกษา บริษัท วีวี จ ากัด.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 
                                                                   

                                                         
                                           

     

                                       

 



141 
 

 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 
A FEASIBILITY STUDY OF MULTIMODAL TRANSPORT  

OPERATOR BY TRUCK AND TRAIN 
ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ เป็นการสนับสนุน
นโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม และความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการขนส่งและ
เครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผลการวิจัยนี้มี
เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 
ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ขนถ่ายและระบบเทคโนโลยี  และรูปแบบการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งในเชิงต้นทุน เวลา คุณภาพ และความสามารถทางการแข่งขัน โดย
มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน คือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
ธุรกิจทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค
บริโภค ซึ่งตอบสนองความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม   
 
ค าส าคัญ: ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 
 
ABSTRACT 

A feasibility study of multimodal transport operator by truck and train, supports 
the policy of transforming transport patterns into many forms of multimodal transport 
strategy 2, Infrastructure and Infrastructure Development, (draft) Strategic Plan for 
Logistics Development of Thailand No. 3 (2017 - 2021). The purpose is to analyze the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats and possibilities of the multimodal 
transport operator especially trucks and trains in Thailand. Which is a cost reduction 
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approach to transport and optimization of transport services and logistics networks 
linked throughout the logistics path from source to destination. 

The results of this research have the goal of yield and concrete results, can be 
actually used. Especially for commercial or economic, to develop multimodal 
transport operator by truck and train. As well as sourcing racking, technology and 
operational model, to optimize management in terms of cost, time, quality and 
competitiveness. The target group is the truck operator, including stakeholders in 
multimodal transport development; State Railway of Thailand and industrial operator 
especially consumer goods.  
 
Keywords: Multimodal Transport 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เป็นการปฏิรูปเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้พรมแดน
มากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาเกือบ
ทุกด้าน ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยจะต้องปรับตัว โดยเร่งพัฒนาในทุกด้านเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
และสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่  รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุก
กลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยสร้าง
โครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาประเทศ 

เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนระบบการ
ขนส่ง เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยส่วนของต้นทุน
การขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รวมถึงเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า
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ทางรางและทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เป็นร้อยละ 4 และร้อยละ 15 
ตามล าดับ ในปี 2564  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2559)  

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องมาจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาคธุรกิจให้ความส าคัญและตื่นตัวในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ1 ลดลงจากร้อย
ละ 17.1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2550 เหลือร้อยละ 14.1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนขนส่งสินค้า ร้อยละ 7.5 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า ร้อย
ละ 5.3 และตน้ทุนการบริหารจัดการ ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ (สศช., 2559) 

การสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นกล
ยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพ่ือ
เชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก ใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการ
ขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
ตลอดจนการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ  

แม้ว่าแนวคิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้รับการบรรจุไว้ตั้งแต่ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2556 - 2560) แต่ที่ผ่านมายังไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทิศทางการพัฒนาระบบการขนส่งแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยขาดการวางแผนเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ ตลอดจนโครงการ
ส าคัญ ๆ มีความล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ซึ่งคาดว่าหากโครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์
จะท าให้การขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ า รวมถึงเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบต่อไป 

การขนส่งสินค้าภายในประเทศ ในปี 2558 ยังคงพ่ึงพารูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก 
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80.86 ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ 81.20) โดยผู้ประกอบการเริ่มเปลี่ยนมาใช้การ
ขนส่งทางชายฝั่งมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.70 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 (ร้อยละ 8.15) รองลงมาคือ การ
ขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ร้อยละ 8.53 การขนส่งทางราง ร้อยละ 1.9 และการขนส่งทางอากาศ 
ร้อยละ 0.01 ตามล าดับ (สศช, 2559)  

การขนส่งทางถนนมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนค่อนข้างน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดของการพัฒนา
ของรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาระบบการขนส่งและการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ 
รวมถึงบริการเรือชายฝั่งที่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนัก การขนส่งทางถนนเป็นวิธีการที่สะดวก
                                                           
1
  ในปี 2550 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 17.1 ต่อ GDP โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปีตั้ งแต่ปี 2551 - 2558 ซ่ึงมี

ตน้ทุนโลจิสติกส์เท่ากบัร้อยละ 17.1, 15.1, 15.2, 14.7, 14.4, 14.2, 14.2 และ 14.1 ต่อ GDP ตามล าดบั 
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ทีสุ่ดเนื่องจากสามารถส่งสินค้าถึงจุดหมายโดยไม่ต้องมีการขนย้ายเปลี่ยนถ่ายพาหนะ มีความยึดหยุ่น
เรื่องของเวลาค่อนข้างสูง รวดเร็ว และควบคุมเวลาได้ดี สามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท ก าหนด
จ านวนเที่ยววิ่งได้ตามต้องการ ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการขนส่งได้มากกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน แต่
มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกรณีการขนส่งระยะทางไกล รวมถึงโอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง  

ส าหรับการขนส่งทางรางมีสัดส่วนการใช้งานอยู่ในปริมาณที่ต่ าและมีแนวโน้มการใช้งาน
ลดลง  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีสัดส่วนการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึง 
15 สินค้าที่มีการขนส่งทางรางสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์ ปิโตรเลียม และซีเมนต์ 
ขณะที่สินค้าที่มีน้ าหนักมากชนิดอ่ืน ๆ อาทิ ข้าว ยางพารา ปุ๋ย หรือเหล็ก มีการขนส่งทางรางเพียง
เล็กน้อย แม้ว่าการขนส่งทางรางจะมีต้นทุนต่ ากว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน และสามารถขนส่งสินค้าที่มี
น้ าหนักและปริมาณมาก เหมาะกับการขนส่งระยะทางไกล แต่เนื่องจากการขนส่งทางรางมีข้อจ ากัด
ด้านเส้นทางการวิ่งที่ตายตัว ท าให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการขนส่งน้อย นอกจากนี้
มักจะมีความล่าช้ากว่าก าหนดบ่อยครั้ง แม้จะมีก าหนดเวลาวิ่งตายตัว รวมถึงคุณภาพการบริการของ
การขนส่งทางรางค่อนข้างต่ า  

ดังนั้นการผสมผสานรูปแบบการขนส่งอย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ จะมีส่วนเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ จึงเป็นที่มาของการค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
ขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ในประเด็นด้านการตลาด การเงินและการลงทุน วิศวกรรม
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
การค้นคว้าอิสระนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา

ปรับใช้กับการก าหนดกรอบแนวคิดและด าเนินการศึกษาวิจัย โดยศึกษาแนวคิดการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่อง  ระบบการขนส่งสินค้าทางบกในปัจจุบัน ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ 

นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย Jiang Bo ได้ศึกษาเรื่อง 
“ธุรกิจขนส่งต่อเนื่องร่วมกันระหว่างรถยนต์และรถไฟบนพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์” วรพจน์ มีถาม และ
สมชาย พรชัยวิวัฒน์ ท าการศึกษาเรื่อง “การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบระหว่างไทยกับเวียนนาม” Su Ming ได้ศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจเกี่ยวกับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้ทฤษฎี Transportation Rationalization รุ่งนภา เดชพรหมสี ได้ศึกษา
เรื่อง “ความพร้อมของธุรกิจให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อเปิดเสรี AEC ในปี 2558” นพนันต์ 
เมืองเหนือ ศึกษาเรื่อง “ประเทศไทยกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  ธนภณ เจียรณัย ได้ศึกษา
เรื่อง “กลยุทธ์การปรับตัวของท่าเรือเชียงของจากการมี เส้นทางขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 4” และ กุลบัณฑิต แสงดี สภาวดี สายสนิท และปิยรัตน์ แต่เจริญ ท าการศึกษา 
“ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินค้าแห่งใหม่ กรณีศึกษา บริษัท PR สาขากรุงเทพมหานคร” 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่อง
ด้วยรถบรรทุกและรถไฟ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การตลาด วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ และ การเงินและการลงทุน  

 
5. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบ่งเป็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม และความเป็นไป
ได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม หรือ SWOT Analysis เป็นการประเมิน 
สถานการณ์จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อธุรกิจขนส่งต่อเนื่อง
ด้วยรถบรรทุกและรถไฟในประเทศไทย  

จุดแข็ง 
1. ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ท าให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานของการขนส่งและโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกัน เพ่ือลด
ต้นทุนแลเะข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 

2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจตามแบบอย่างของธุรกิจที่เป็นผู้น าในตลาด การลงทุน
ของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ข้ามชาติ จะท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีแก่ธุรกิจในประเทศไทย และท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจ  

3. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน การสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า การบริการ 
และการลงทุน  

จุดอ่อน 
1. ธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าให้ความสามารถในการ

ให้บริการแบบครบวงจรค่อนข้างจ ากัด และไม่สามารถรองรับความต้องการของภาคการขนส่งและโลจิ
สติกส์ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

2. ทรัพยากรบุคคลจ ากัดอยู่ในวงแคบ การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของบุคลากร
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ในการประยุกต์ใช้สหวิทยาการสาขาต่างๆ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้
สอดคล้องสนองตอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาคธุรกิจ  

โอกาส 
1. การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือลด

ต้นทุนการขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดทั้งต้นทาง
และปลายทางของเส้นทางโลจิสติกส์ โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศ ก่อสร้างทางคู่บนเส้นทางการขนส่งที่หนาแน่น เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระบบ
รถไฟ (Feeder Line) จากพ้ืนที่เศรษฐกิจด่านชายแดนส าคัญและเขตอุตสาหกรรมเข้ากับโครงข่าย
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รถไฟหลักของประเทศ การจัดหาหัวรถจักรและแคร่บรรทุกให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น 

2. การเร่งพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้สมบูรณ์ โดยจัดตั้งหน่วยงาน
จัดการส่วนกลาง ท าหน้าที่พัฒนา บริหารจัดการและดูแลระบบส่วนกลางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน (G2B) สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลใน
กระบวนการโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว ครอบคลุมท้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระบบ ASEAN Single Window (ASW) ได้
อย่างสมบูรณ์ 

3. แนวโน้มการขยายตัวของตลาดภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขยายตัวของการบริโภคในอาเซียน แนวโน้มการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้า และโครงสร้างการผลิตมีลักษณะเป็นเครือข่ายการผลิตข้าม
ประเทศ เป็นต้น  

4. ความต้องการมีความหลากหลายและเป็นตลาดเฉพาะมากขึ้น เนื่องจากความหลากหลาย
ของประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และการ
เพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางและประชากรรุ่นใหม่จะท าให้เกิดความต้องการรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้ เกิด
แนวคิดและความหลากหลายในการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มากข้ึน  

ภัยคุกคาม 
1. การแข่งขันของธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ที่รุนแรงขึ้น ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า 

บริการโลจิสติกส์ได้เปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ส่งผลให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จาก
ต่างประเทศเข้ามาแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้อาเซียนเป็นเป้าหมายการลงทุนของบรรษัทโลจิสติกส์ข้ามชาติ 
ซึ่งมักจะเข้ามาในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ท าให้แนวโน้มธุรกิจนี้จะมีการแข่งขันที่รุนแรง
ขึ้น 

2. การเติบโตของบริการส่งเอกสารและพัสดุ (CEP) เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพัฒนา ASEAN Broadband Corridor ท าให้มีจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และท าให้เกิดการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน โดยเฉพาะ
ธุรกรรมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค (B2C) และผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) จ านวนประชากรในเขต
เมืองที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้นทุนการเดินทางไปซื้อสินค้ามีต้นทุนสูงขึ้นจากการจราจรที่ติดขัด และการ
เพ่ิมข้ึนของคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์  

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ด าเนินการ
วิเคราะห์ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านการตลาด วิศวกรรมและเทคโนโลยี การบริการ
จัดการ และการเงินและการลงทุน 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด เป็นการศึกษาความต้องการของตลาดภายในประเทศ ได้แก่ 
ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ การเติบโตของการขนส่ง ส่วนครองตลาดของภาคขนส่งสินค้า 
คูแ่ข่งขันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาการให้บริการ ตลอดจนช่องทางการหาลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่ง
ผลการศึกษาด้านนี้เป็นตัวชี้วัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของการลงทุนประการแรก เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดที่มากพอจะมีผลต่อโอกาสการเติบโตของธุรกิจ  
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แนวโน้มการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคอาเซียนจากการเปิดเสรีทาง
การค้า และโครงสร้างการผลิตมีลักษณะเป็นเครือข่ายการผลิตข้ามประเทศ ท าให้ธุรกิจขนส่งมีการ
ขยายตัวโดยมีแนวคิดและรูปแบบการให้บริการด้านการขนส่งเพ่ิมขึ้น การขนส่งต่อเนื่องด้วย
รถบรรทุกและรถไฟ เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความคาดหวังว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีความต้องการของลูกค้าปลายทางของ
โซ่อุปทานกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเป็นปัจจัยส าคัญในชีวิต ดังนั้น ความต้องการกระจายสินค้าโดย
เลือกวิธีการขนส่งที่สามารถส่งมอบสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้ทันกับความต้องการของลูกค้า  

การวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นการศึกษาด้านเทคนิคเพ่ือประเมินหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์ขนย้ายสินค้าที่เหมาะสม
ต่อการขนย้ายสินค้ากลุ่มเป้าหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้อย่างอัตโนมัติ  

1) อุปกรณ์ขนถ่ายที่เหมาะสมต่อการขนย้ายสินค้าในกลุ่มเป้าหมายด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 
ประกอบด้วย ตู้คอนเทนเนอร์ แคร่รองรับตู้สินค้า รถโฟล์คลิฟท์  รถหัวลากและหางลาก และอุปกรณ์
บรรจุสินค้าและวางซ้อน (Racking) ที่เหมาะสมต่อการขนย้ายสินค้าระหว่างการขนส่งด้วยรถบรรทุก
และรถไฟ  

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนามาตรฐานนิยามข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมต่อกันได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  อย่างเป็น
รูปธรรม 

การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ เป็นการศึกษาเพ่ือจัดรูปแบบและการบริหารจัดการ
ธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ การจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด   

ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการคือ การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ จึงจ ากัดเพียงการซื้อเหมาระวางเพ่ือบรรทุกและขนส่งสินค้า  วิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟเป็นไปตามระเบียบการจัดเดินขบวนรถโดย
การรถไฟแห่งประเทศไทย รูปแบบการให้บริการหรือการด าเนินงาน ได้แก่ 

1) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เพ่ือรองรับการด าเนินการขนส่งสินค้าต่อเนื่องตลอด
การขนส่ง ขยายขอบข่ายธุรกิจและการให้บริการในการเชื่อมโยงการขนส่งด้วยรถไฟ ภายใต้สัญญา
ความรับผิดชอบเดียวกัน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพการขนส่งและการลดต้นทุน โดยเชื่อมโยงการขนส่ง
ตั้งแต่ต้นทาง การขนถ่ายระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ จนการขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้าปลายทาง  

2) ผู้แทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่ง
สินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการการขนส่งโดยการติดต่อ
ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการไหลของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน โดยการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการ ประกอบด้วย ต้นทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่าย
ก่อนด าเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียน  

2) การประเมินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยแสดงในรูปแบบของงบดุล งบก าไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสด  

3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน เพ่ือให้ทราบว่าการลงทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร โดยพิจารณาจาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน 
6. อภิปรายผล 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟในประเทศไทย 
ทั้ง 4 ด้าน มีความเหมาะสมในการด าเนินการ เนื่องจากมีความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยรูปแบบที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการได้แก่ ผู้แทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาคการผลิต ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และการรถไฟแห่ง
ประเทศ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า 

ผลการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ จะท า ให้ได้
แนวทางการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ิมโอกาสทางการธุรกิจและส่งผลเชิงการแข่งขันและเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนจะช่วย
ลดปัญหาพลังงาน กล่าวคือลดการใช้เชื้อเพลิงที่เกิดการใช้ในการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากการลดระยะ
ทางการขนส่ง และลดปัญหาการปล่อยมลภาวะทางอากาศ ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ส่งผลในวงกว้างในอนาคต  
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การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) 
กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด 

THE DEVELOPMENT OF QUALITY SYSTEM FOR TRUCKS  
(Q-MARK) CASE STUDY : DAOTAWANOOK CO.,LTD. 

กวิน พินส าราญ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) 
กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด ซึ่งเป็นการออกแบบและจัดท าระบบเอกสารมาตรฐาน      
Q-Mark ตามข้อก าหนดให้แก่บริษัทฯ เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้กับองค์กรที่มีการพัฒนาระบบ
มาตรฐาน Q-Mark  โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท วิเคราะห์ข้อมูล 
เสนอแนวทาง ด าเนินงานและสรุปผลการพัฒนาระบบมาตรฐาน 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาระบบส าเร็จมาก คือ การที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพเป็นอย่างมาก มีการจัดการคุณภาพ 
(QM) ที่เหมาะสมและการที่บริษัทมีระบบเอกสารคุณภาพก่อนการพัฒนาระบบอยู่แล้วบ้าง ส่วนผล
การพัฒนาระบบ คือ ภาพพจน์ของบริษัทที่ดีขึ้นท าให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีข้อ
ได้เปรียบคู่แข่งเพ่ิมขึ้น ยอดการบริการที่เพ่ิมมากขึ้น ผลก าไรของบริษัทเพ่ิมมากขึ้น การท างานมี
ระบบระเบียบมากขึ้นท าให้สะดวกรวดเร็ว มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถหาสาเหตุได้
ชัดเจน มีแผนการด าเนินการแก้ไขและป้องกัน จึงท าให้ปัญหาลดลงได้ ท าให้การท างานของพนักงาน
มีคุณภาพมากขึ้นและพนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมมากขึ้น มีความรู้มากขึ้นจึงท าให้
การท างานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค าส าคัญ : มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก , ระบบเอกสารคุณภาพ 
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ABSTRACT 

This research on the development of the Quality System for Trucks (Q-Mark) 
Case study of  Daotawanook Co. ,ltd. , which design and development the Quality 
document system (Q-Mark) in the Company. This is a case study for organizations that 
have development the Q-Mark .  The process is to study the basics of the company. 
Analyze data, propose operational guidelines, and summarize the results of 
standardized system development 

 The study found the factors that contributed to the success of the system 
development were the management's emphasis and support for the development of 
quality system standards.  Quality management (QM)  and the company has a quality 
document system before the development of the system already. The result of system 
development is a better image of the company, resulting in higher competitiveness 
and increased competitive advantage.  Increased service.  The profits of the company 
increased.  The work system is more organized and convenient.  Systematic 
troubleshooting The cause is clear.  There are plans to take corrective and preventive 
action.  So the problem is reduced.  Employees are more productive and employees 
are encouraged to have more training.  Having more knowledge makes the company 
work more efficiently. 

KEYWORDS : Q-Mark , The quality system for trucks , The quality document system 

บทน า 

 สถานการณ์ขนส่งสินค้าในปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งนอกจากการแข่งขันกันเองแล้ว 
ยังต้องแข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาอย่างมากมาย และในอนาคตอันใกล้ยังมีการเปิดเสรีการค้า 
ท าให้มีอุปสรรค์ยิ่งขึ้นไปอีก มาตรฐานคุณภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นจะท าให้เกิดการพัฒนาตัวเอง จนเป็นที่
ยอมรับของผู้ว่าจ้าง และมีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่มีมาตรฐานก็อาจอยู่รอดใน
ธุรกิจนี้ได้ยาก 

 มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q-Mark ใช้สัญลักษณ์ “Q” แสดงถึงการ
ให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (Quality) จากกรมการขนส่งทางบก มีอายุการ
รับรอง 5 ปี โดย ผู้ประกอบการจะต้องท าการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินซ้ าจากผู้ตรวจ
ประเมินในปีที่ 3 และปีที่ 5 เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่ง โดยข้อก าหนดของ 
Q-Mark ประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพในการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 

 (1) ด้านองค์กร 

 (2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง 
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 (3) ด้านพนักงาน 

 (4) ด้านยานพาหนะ 

 (5) ด้านลูกค้า และภายนอก 

 เกณฑ์คุณภาพบริการ 5 ด้าน มีข้อก าหนดรวม 44 ข้อ ในจ านวนนี้ เป็นข้อบังคับจ านวน 24 
ข้อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามส่วนข้อก าหนดอีก 20 ข้อเป็นข้อแนะน าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 

 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาการ
ให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมจะ
ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและ
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้สามารถลดต้นทุนในการด าเนินการและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้มากขึ้น ทั้งนี้การยกระดับคุณภาพหรือมาตรฐานการ
ให้บริการขนส่งของประเทศนั้นจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เช่น การประเมินประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้เป็น
แนวทางและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน การจัดท ามาตรฐานการให้บริการที่เป็นระบบและ
เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
ผู้ประกอบการของไทยจ านวนมากเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กซึ่งการพัฒนาตนเอง
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก จึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
ในด้านวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร และค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าไปพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้า
ให้มีความเข็มแข็ง และสามารถให้การสนับสนุนภาคการค้าและ อุตสาหกรรมต่างๆ  ของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงมีความพร้อมต้อการแข่งขันและการเปิดเสรีการค้าการขนส่งในอนาคต  

 ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) ของ บริษัท 
ดาวตะวันออก จ ากัด เพ่ือใช้มาตรฐานนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และประทับใจต่อผู้ใช้บริการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งขององค์กร อันท าให้ช่วยยกระดับ
ธุรกิจการขนส่งและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) ให้แก่บริษัทกรณีศึกษ
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 
เริ่มต้นจากการให้บริการ ทางด้านรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพียงไม่กี่ประเภท ให้บริการลูกค้าเพ่ือขนส่ง
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สินค้า ทั่วไป อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร, อะไหล่รถยนต์ และอ่ืนๆ ต่อมาด้วยธุรกิจที่ขยายตัวและการ
แข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เราจึงเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการทางด้านรถบรรทุกสินค้าที่
หลากหลายขึ้น โดยให้บริการทั้ง รถบรรทุกปิคอัพ , รถบรรทุกปิคอัพจัมโบ้, รถบรรทุก 6 ล้อกลาง
(เปลือย,ตู้), รถ บรรทุก 6 ล้อใหญ่(เปลือย,ตู้), รถบรรทุก 10 ล้อ(เปลือย,ตู้), รถบรรทุกเฮ๊ียบ, รถหัว 
ลาก 18 ล้อ, รถตู้รับส่งพนักงาน และรถบัสรับส่งพนักงาน รวมกว่า 220 คัน ไว้ให้บริการ บริษัทผู้ว่า
จ้างและท าการขนส่งได้ทั่วประเทศ จึงท าให้เรามีลูกค้าผู้ให้ความไว้วางใจมากกว่า 40 บริษัท ตลอด
ระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ท าให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการรถบรรทุกขนส่ง
สินค้า โดยเราได้มีผลงานและบริการเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก็บรวบรวม จากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ มาวิเคราะห์ โดยการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและประเมินความพร้อม
ของบริษัทตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก น ามาวิเคราะห์ Gap Analysis ได้
ข้อมูลดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของบริษัทตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
(Q Mark) และวิเคราะห์ Gap Analysis (ก่อนพัฒนาระบบ) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
(ก่อน) 

ร้อยละ 
(ก่อน) 

1. ด้านองค์กร 4 1 25.0 

2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 5 4 80.0 

3. ด้านพนักงาน 12 1 8.3 

4. ด้านยานพาหนะ 3 1 33.3 

5. ด้านลูกค้าและภายนอก 1 1 100.0 

รวมคะแนน 25 8 32.0 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 60 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ Gap Analysis (ก่อนพัฒนาระบบ) 

 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ท าให้เห็นว่าบริษัทค่อนข้างมีจุดอ่อนในหมวดที่ 1 ด้านองค์กร 
และหมวดที่ 3 ด้านพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากนโยบาย วิสัยทัศน์ ส่วนใหญ่ ก าหนดโดยกรรมการ
ผู้จัดการ และใช้เพ่ือน าเสนองานให้กับลูกค้าเป็นหลัก โดยมิได้สื่อสารไปยังพนักงานเพ่ือการรับรู้ อีก
ทั้งพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่อยู่กับบริษัทมายาวนาน การปรับตัวเข้าสู่การบริหารงานธุรกิจ
แนวใหม่จึงยังค่อนข้างน้อย อีกท้ังไม่มีเวลาในการฝึกอบรม ดังนั้นการปฏิบัติงานจึงยังคงเป็นแบบสมัย
เก่าท่ียังไม่มีมาตรฐานเท่าท่ีควร 

 เสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานฯ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พบว่าบริษัทมีนโยบายและมุ่งมั่นสู่การพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการเพ่ือให้ได้รับรองมาตรฐาน Q-Mark โดยผู้วิจัยเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐาน 

 การพัฒนาระบบมาตรฐานฯ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แล้วประเมินความ
พร้อมในการพัฒนาระบบมาตรฐาน จนมีแนวทางในการพัฒนาระบบการท างานของบริษัท จากนั้น
ผู้วิจัยจัดท าแบบฟอร์มการท างานและระบบเอกสารคุณภาพที่เป็นไปมาตรฐาน Q-Mark 

ผลการวิจัย 
 เป็นการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาระบบมาตรฐานฯ ตามแนวทางที่ก าหนดขึ้น แล้ว
น ามาวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและประเมินความพร้อมของบริษัทตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ Gap Analysisได้ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐาน             ผลการพัฒนาระบบมาตรฐาน  
ความ

สมบูรณ์ 

1. ด้านองค์กร 

1.1 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ก าหนดอ านาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งในองค์กร และประกาศให้พนักงาน
รับทราบและน าไปปฏิบัติได้ 

ควรจัดท าใบพรรณนาลักษณะงาน (JD) ใน
แต่ละต าแหน่งให้ครบถ้วน และประกาศติด
บอร์ดเพ่ือให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 

จัดท าโครงสร้างองค์กร และ 
ประกาศบอร์ดอย่างชัดเจน และ
มีการระบุหน้าที่ของแต่ละคน
อย่างเหมาะสม 

100 % 

1.2 มีการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์เฉพาะเรื่องอย่างที่ชัดเจน เช่น 
นโยบายสารเสพติด นโยบาย แอลกอฮอล์ นโยบายความปลอดภัย 
เป็นต้น 

ควรเพ่ิมนโยบายด้านสารเสพติด นโยบายด้าน
แอลกอฮอล์ และนโยบายความปลอดภัย 
เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

จัดท าป้ายนโยบายบริษัท ให้เห็น
ได้ชัดและมีก าหนดการกิจกรรม
ติดบอร์ดเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

100 % 

1.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เช่น ร้อยละ
การจัดส่งที่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการใช้ เชื้อเพลิง อัตราการเกิด
อุบัติเหตุ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามแผนที่ก าหนด และปรับปรุงกระบวนการในระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่พบข้อบกพร่อง 

- 100 % 
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1.4 มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือการรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีด าเนินการอย่างเหมาะสม เช่น แผนการจัดการของเสีย 
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

ควรมีแนวทางการปฏิบัติ เ พ่ือการรักษา
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการของ
เสีย เช่น แบตเตอรี่  ยางรถยนต์  และ
น้ ามัน เครื่ อง  ในกรณีที่ สาขาใหญ่ เป็น
ผู้ด าเนินการให้  

จัดท าสถานที่จัดเก็บของเสีย 
เช่น ยาง น้ ามันเครื่อง แบต แต่
ยังไม่มีระเบียบการหรือปลาย
ทางการก าจัดของเสีย 

50 % 

2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 

2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับค าสั่งจนถึงการ
ส่งมอบสินค้าของลูกค้า แต่ละประเภท โดยแสดงถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ 

ไม่พบข้อบกพร่อง 
- 100 % 

2.2 มีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งในการปฏิบัติงาน อาจเป็นประจ าลูกค้า
แต่ละราย หรือไม่เจาะจงลูกค้ารายใดรายหนึ่งก็ได้ 

ไม่พบข้อบกพร่อง 
- 100 % 

2.3 มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานขนส่งอย่างเหมาะสมที่แสดง
ประสิทธิผลการด าเนินงาน เช่น บันทึกเวลารับ-ส่งสินค้า สรุป
ปริมาณสินค้าที่ขนส่ง เป็นต้น 

ไม่พบข้อบกพร่อง 
- 100 % 

2.4 มีคู่มือการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นอย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงาน
พร้อมจัดการเหตุแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

ไม่พบข้อบกพร่อง 
- 100 % 
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2.5 มีการบันทึกข้อมู ลการ เกิด อุบัติ เหตุต่ า งๆ ประกอบด้ วย 
รายละเอียดของเหตุ สาเหตุการเกิด ความเสียหายที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

ควรจัดท ามาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และ
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ  

มีวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินพร้อมเบอร์ติดต่อ
หน่วยงานที่จะเข้าช่วยเหลือ 

100 % 

3. ด้านพนักงาน 

3.1 มีการก าหนดขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน บันทึก และเก็บรักษา
ประวัติพนักงานอย่างเหมาะสม 

ต้องจัดท าระเบียบการรับสมัครงาน และมี
การปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมเมื่อมีการรับ
สมัครพนักงานใหม ่

มีระเบียบการกรอกใบสมัครงาน
อย่างชัดเจน 100 % 

3.2 มีการแสดงกฎระเบียบและความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึง
บทลงโทษ และประกาศให้พนักงานรับทราบอย่างท่ัวถึง 

ควรประกาศกฎระเบียบการท างานของ
พนักงาน 

ให้ทราบโดยทั่วถึง โดยใช้วิธีการติดบอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

มี ร ะ เบี ยบและบทลง โท ษ แ ก่
พนักงานอย่างชัดเจน มีการแจ้งบน
บอร์ดประกาศ 100 % 

3.3 มีการวางแผนก าหนดชั่วโมงท างาน วันหยุด และด าเนินการอย่าง
เหมาะสม 

ควรจัดท าเอกสารก าหนดชั่วโมงท างาน 

ตามกฎหมาย และติดบอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

มีเอกสารก าหนดวันท างานและ
วั นหยุ ดตามก าหนดการขอ ง
ราชการ 

100 % 
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3.4 มีแผนการฝึกอบรม ทักษะ และประสบการณ์พนักงาน และ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม 

ควรมีการส ารวจความต้องการฝึกอบรม 
และจัดท าประวัติ การฝึ กอบรมให้กับ
พนักงานแต่ละคนโดยอาจเก็บไว้ร่วมกับ
แฟ้มประวัติ เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละคนได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนเรียบร้อยแล้ว 

มีแผนฝึกอบรมแจ้งให้พนักงาน
รับทราบบนบอร์ด พร้อมทั้ ง
จัดเก็บประวัติการฝึกอบรม 100 % 

3.6 มีระเบียบการรับสมัครพนักงานขับรถ เช่น การตรวจสอบประวัติ 
การทดสอบความสามารถ และด าเนินการอย่างเหมาะสม 

จัดท าระเบียบการรับสมัครงาน โดยระบุให้
มีการทดสอบความสามารถ มีรายงานการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยแนบไว้
กับเอกสารประวัติพนักงาน 

มีข้อสอบในการสมัครเข้าท างาน
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งทดสอบ
สมรรถนะของผู้สมัคร 

100 % 

3.7 มีการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสภาพและบ ารุงรักษายานพาหนะ
เบื้องต้นส าหรับพนักงานขับรถ 

ควรจัดให้มีขั้นตอนการฝึกอบรม และการ
เก็บข้อมูลการฝึกอบรม เช่ น ภาพการ
ฝึกอบรม ใบลงทะเบียน เอกสารประกอบการ
อบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การ
สรุปผลการฝึกอบรม เป็นต้น   

มี การจั ดท าแบบฟอร์ มและ
ระเบียบการซ่อมบ ารุ งอย่ า ง
ถูกต้องแก่พนักงาน 100 % 

3.8 มีการวางแผนอบรมพนักงานขับรถให้ขับขี่อย่างประหยัดและ
ปลอดภัยเป็นประจ า 

ควรจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี และ
จัดท ารายงานการฝึกอบรม  

มีการจัดการฝึกอบรมถึงการขับ
ขี่ที่ถูกต้อง พร้อมท าแผนอบรม
สม่ าเสมอ 

100 % 
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3.9 มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถตามก าหนดระยะเวลา และตรวจโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่มีการบันทึกและเก็บรักษาผลอย่างเป็น
ระบบ 

ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปี อย่างน้อย 30% ของพนักงาน
ทั้งหมด โดยอาจก าหนดโรงพยาบาล หรือ
ให้พนักงานไปตรวจตามสถานพยาบาลที่
สะดวก และน าผลการตรวจมาเก็บรวมกับ
ประวัติบุคลากร 

มีการตรวจสุขภาพพนักงานจาก
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพยาไท 
ศรีราชา พร้อมทั้งบันทึกประวัติ
การตรวจสุขภาพ 

100 % 

3.10 มีการลงบันทึกสมุดพนักงานขับรถ/สมุดประจ ารถหรือบันทึกการ
ปฏิบัติงานขนส่ง เพ่ือเป็นหลักฐานการใช้รถขนส่งทุกครั้ง 

ควรมีสมุดพนักงาน หรือสมุดประจ ารถ มีสมุดประจ ารถ พร้อมระบุการ
กรอกเท่ียวการเดินรถ 

100 % 

3.11 มีแผนการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถอย่าง
สม่ าเสมอ ก่อนปฏิบัติการขนส่ง 

ควรมีการสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์อย่าง
สม่ าเสมอ และบันทึกผลการตรวจไว้อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจขอบันทึก
จากลูกค้าที่มีการสุ่มตรวจพนักงานของ
บริษัท 

มี ก า ร สุ่ ม ต ร ว จร ะดั บ แอลก
ก อ ฮ อ ล์ อ ยู่ เ ส ม อ ทั้ ง ก่ อ น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ห ลั ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข น ส่ ง  พ ร้ อ ม มี
หน่วยงานสุ่มตรวจขณะขนส่ง 

100 % 

3.12 มีแผนการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด อย่าง
สม่ าเสมอ โดยอาจขอความร่วมมือจาก
สถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

มีแผนการตรวจสารเสพติดอยู่
ประจ า และมีการสุ่มตรวจอยู่
เสมอ 

100 % 

4. ด้านยานพาหนะ 

4.1 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรวมทั้งหมู่
ยานพาหนะและรายคัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ใช้เชื้อเพลิง 

ไม่พบข้อบกพร่อง 
- 

100 % 
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4.2 มีแผนการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตามระยะเวลาและ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม 

ควรจัดให้มีแผนการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลาและมีข้ันตอนใน
การตรวจสภาพและบ ารุงรักษา
ยานพาหนะเบื้องต้นได้ 

มีแผนการบ ารุงรักษา
ยานพาหหนะตามระยะ และ
ขั้นตอนอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

100 % 

4.3 มีการจัดท าประวัติการใช้รถและประวัติการซ่อมบ ารุงของรถราย
คัน 

ควรจัดให้มีประวัติการใช้รถและประวัติ
การซ่อมบ ารุงของรถรายคัน ใส่แฟ้มให้
เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดยอาจเก็บ
รักษาไว้ที่สาขาใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางใน
การดูแลรักษารถบรรทุก 

มีการจัดท าประวัติของรถแต่
ละคัน ในเรื่องการต่อทพเบียน 
การซ่อมบ ารุง และมีการบันทก
การใช้งานตามระยะทาง 
เชื้อเพลิงที่ใช้ อย่างชัดเจน 

100 % 

5. ด้านลูกค้าและภายนอก 

5.1 มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการเพ่ือทราบความ
ต้องการของลูกค้า 

ไม่พบข้อบกพร่อง - 100 % 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของบริษัทตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 
และวิเคราะห์ Gap Analysis (หลังพัฒนาระบบ) 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
(ก่อน) 

ร้อยละ 
(ก่อน) 

คะแนน 
(หลัง) 

ร้อยละ 
(หลัง) 

1. ด้านองค์กร 4 1 25.0 3.5 87.5 

2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 5 4 80.0 5 100.0 

3. ด้านพนักงาน 12 1 8.3 12 100.0 

4. ด้านยานพาหนะ 3 1 33.3 3 100.0 

5. ด้านลูกค้าและภายนอก 1 1 100.0 1 100.0 

รวมคะแนน 25 8 32.0 25 97.5 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 60 

 

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ Gap Analysis (หลังพัฒนาระบบ) 

 จากาตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความพร้อมตามมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้นในหมวด
ที่ 1 ด้านองค์กร (แม้จะยังขาดเอกสารและแหล่งปลายทางในการก าจัดของเสียแต่ก็มีสถานที่ในการจัดเก็บ
อย่างชัดเจน) หมวดที่ 3 ด้านพนักงาน และหมวดที่ 4 อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องบริษัทมีการจัดระบบเอกสารตาม
มาตรฐานคุณภาพ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของยานพาหนะ รวมถึง
ด้านสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานของบริษัทมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้บริหาร
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2. ดา้นปฏิบติัการ
ขนส่ง
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5. ดา้นลูกคา้และ
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Gap Analysis

ก่อนจดัท าระบบ

หลงัจดัท าระบบ
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ระดับสูงมีวิสัยทัศน์ด้านมาตรฐาน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและพัฒนาระบบมาตรฐาน Q-Mark ให้ตรงตามข้อก าหนดมาตรฐาน ส่งผลให้บริษัทมี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ดังนั้นเมื่อพัฒนาระบบมาตรฐานส าเร็จ จะท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ลดข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า 

 เนื่องจากมาตรฐาน Q Mark ก าหนดให้บริษัทมีการก าหนดดัชนีชี้วัดความสามารถ ในด้านการ
ให้บริการขนส่ง ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การวัดความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ ท าให้บริษัทได้มีการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อดีจากการพัฒนาระบบมาตรฐานต่อบริษัทกรณีศึกษา  ซึ่งจะได้รับการรับรองมตารฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. ช่วยให้บริษัทได้มีการพัฒนาการบริหารงาน การบริการและกระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างมี
ระบบและเกิดประสิทธิภาพ 
 2. ช่วยให้บริการของบริษัทนั้นได้รับความเชื่อถือจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผลดีต่อการ
แข่งขัน เนื่องจากคุณภาพของการบริการมีความถูกต้องสม่ าเสมอ 
 3. ช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีแก่บริษัท ว่ามีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อ
การบริการอ่ืนๆต่อไป 
 4. เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพราะพนักงานจะปฏิบัติตามโครงการระบบคุณภาพ
ของบริษัทได้ 
 5. ได้รับพิจารณาก่อนในกรณีขออนุญาตขนส่งระหว่างประเทศและขอเช่าสถานีขนส่งสินค้า 
รวมถึงได้รับข่าวสาร ค าแนะน า หรือ กิจกรรมอื่นๆท่ีกรมการขนส่งทางบกจัดข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการน าระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สามารถเสนอแนะแนวทาง
ได้ดังนี้ 

 1. บริษัทฯควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนระบบมาตรฐาน Q-Mark 
มีการสนับสนุนให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เก่ียวกับระบบคุณภาพ เพ่ือพนักงานได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

 2. บริษัทฯควรสนับสนุนในการตรวจสอบเอกสารที่ไม่จ าเป็นต่อการท างาน เป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและลดเวลาการท างานในส่วนเอกสาร 
 3. บริษัทฯควรมีการติดตามการด าเนินงานระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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 4. บริษัทฯควรศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ของหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆภายนอกท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาระบบของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 
 5. บริษัทฯควรมีเอกสารในการก าจัดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ให้เห็นที่มาที่
ไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบแต่สิ่งแวดล้อมและสังคม 
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การศึกษาต้นทุนกิจกรรมของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
ACTIVITY BASED COSTING STUDY OF HYDROPONICS FARM 

เมอัปสร  สายแก้ว 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
 กระแสรักสุขภาพก าลังมาแรงการปลูกพืชให้ปลอดสารพิษแม้จะยากแต่ก็คุ้มกับค่าเหนื่อยที่ลงทุนไป
เพราะว่าผลผลิตที่ปลอดสารพิษนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ ากว่าแบบที่ใช้สารเคมี และที่ส าคัญราคาก็ดีกว่าผลผลิตที่ใช้
สารเคมีด้วย การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนกิจกรรมของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ใน 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยเก็บ
ข้อมูลจากเจ้าของฟาร์มผู้ประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์การสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการลงทุนประกอบธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ เท่ากับ 6 เดือน โครงสร้าง
การลงทุนเริ่มแรก ต้นทุนการท าโรงเรือนและชุดปลูกผักรวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนคือ 666,000 รายได้ขาย
เฉลี่ยต่อเดือน 111,000 บาทต่อเดือน งานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ โดยมีความน่าสนใจในการลงทุน มีผลตอบแทนที่สูง และมีระยะคืนทุนที่น่าสนใจ 
ค าส าคัญ :  ผักไฮโดรโปนิกส์,การลงทุนประกอบธุรกิจ 
ABSTRACT 
 Nowadays, healthy trend is still in, thus, to grow organic vegetables although it hard to 
control the quality but it worth for investment and makes profits.  Doing organic vegetables 
are use of lower cost than using chemicals, in addition, they got better price than using 
chemical for sale. This Independent study's objective is to study the actual cost of operation 
of hydroponic vegetables farm in Lumlookka area, Phathumtani province, study the possibility, 
cost and benefit of investing in hydroponic vegetable farm, as long as analysis the trend of 
doing hydroponic vegetables by collecting data from interviewing the farm owner in details. 
As a result, the average time of investment in this business is 6months time.  The structure 
start from the main building, and the kits for growing the vegetables all together in total 
666,000 thb. The incomes in average per month equal to 111,000 thb per month. This research 
shows the possibility in investment in hydroponic vegetables farm, by having profitably result 
as a return. 
Important words: hydroponic vegetables, business investment 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันตลาดสุขภาพยังคงเป็นกระแสมาแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะ

ชะลอตัวลง เนื่องจากสุขภาพไม่ใช่เป็นแค่กระแสอีกต่อไป เมื่อคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จนกลายเป็นความ
ต้องการที่คนไทยขาดไม่ได้เสียแล้ว จึงเชื่อว่าสินค้าเพ่ือสุขภาพจะเป็นอีกกระแสหนึ่งที่มาแรง การท าตลาดของ
บรรดาสินค้าต่างๆ ในปัจจุบัน มีหลายสินค้าท่ีมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์เจาะตรงกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ดังจะ
เห็นได้ว่าสินค้าที่ออกมาท าตลาดในปัจจุบัน จะมีการเพ่ิมมูลค่าหรือใส่ความเป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพมากยิ่งขึ้น
โดยผักไฮโดรโปนิกส์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมในการรับทานเพราะมีความปลอดภัยปราศจากสารพิษ 
เนื่องจากจากการปลูกไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ าที่มีธาตุอาหารพืช
ละลายอยู่หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน ซึ่งนับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชโดยเฉพาะ
การปลูกผักและพืชทีใ่ช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพ้ืนที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดินให้ได้พืชผัก
ที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกันโดยตัวกลางที่ใช้ในการปลูก
ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะแค่น้ าเท่านั้น แต่มีการพัฒนาให้ใช้ตัวกลางหรือวัสดุในการปลูกทดแทนดินทั้งหมดและรด
ด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูกพืชแบบ ไฮโดรโปนิกส์นั้นมีประโยชน์หลักๆ 2 ประการด้วยกัน ประการ
แรกคือช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นส าหรับการเติบโตของพืช แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม ท า
ให้ก าจัดตัวแปรที่ไม่ทราบออกไปจากการทดลองได้จ านวนมากและป้องกันศัตรูพืชที่จะเข้ามารบกวนที่ส่งผลให้
ได้ผลผลิตลดลงผักมีสภาพที่ดูไม่น่ารับทาน และลดการใช้สารเคมีในพืชเพ่ือความสะอาดและปลอดภัย 
ประการที่สองก็คือพืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อยกว่าเดิม และบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม
ด้วย (มัฆวาล หอสุวรรณ์,2557) ซึ่งในสภาพแวดล้อมและสภาพการเศรษฐศาสตร์หนึ่งๆการปลูกพืชแบบไฮโดร
โปนิกส์จะให้ผลก าไรแก ่
เกษตรกรได้มากขึ้น และด้วยการปลูกที่ไม่ใช้ดิน จึงท าให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืช และไม่ต้องจัดการ
ดินและยังสามารถปลูกพืชใกล้กันมากได้ ด้วยเหตุนี้พืชจึงให้ผลผลิตในปริมาณที่มากกว่าเดิม ขณะที่ใช้พ้ืนที่
จ ากัดนอกจากนี้ยังมีการใช้น้ าน้อยมาก เพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวนน้ าแบบปิด เพ่ือหมุนเวียนน้ า เมื่อ
เทียบกับการเกษตรแบบเดิมแล้ว นับว่าใช้น้ าเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นแต่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นระบบที่
มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพงและการควบคุมดูแลต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์(ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร, 2558) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความอ่อนไหวของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากกระแสตลาดที่ให้ความสนใจ
สุขภาพมากขึ้นและผักไฮโดรโปนิกส์ยังช่วยประหยัดพ้ืนที่ในการปลูกโดยไม่ต้องค านึงถึงสภาพดินท าให้สามารถ
ปลูกที่ไหนก็ได้ เป็นการเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรโดยในการวิจัยได้ท าการศึกษาตั้งแต่ต้นทุนใน
การก่อสร้างต้นทุนของอุปกรณ์ค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าจ้างบุคลากรตลอดจนรายได้ของแต่ละเดือนเพ่ือศึกษา
ถึงโครงสร้างในการลงทุนต้นทุนในการประกอบธุรกิจและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับประกอบการตัดสินใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1 เป็นแนวทางศึกษาต้นทุนกิจกรรมของการท าธุรกิจฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ 
2 เป็นข้อมูลประกอบสนับสนุนธุรกิจเพ่ือตัดสินใจในการลงทุนท าธุรกิจฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี  และการน าเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการศึกษาข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ได้แบ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน (Cost Concept)  
ระบบ ABC : Activity Based Costing เป็นวิธีการค านวณต้นทุน และทฤษฎีเดลฟาย (Delphi technique) 
เป็นเทคนิควิธีที่น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงาน 

นอกจากนี้แล้ว ยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบไปด้วย  ดุษฎี พรหมทัต คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นทุน “ผลตอบแทนและวิถี
การตลาดและแนวทางการส่งเสริมการตลาดผักบุ้งจีน” เธียรชัย พันธ์คง “การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและ
ประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ” รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล , .อรสา อร่ามรัตน์ “การเปรียบเทียบ
ต้นทุน และผลตอบแทน จากการปลูกผักปลอดสารพิษ กับการปลูกผักโดยใช้สารเคมี”  พรรณรวี กบิลพัฒน์ 
“การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร” อุรุชา ฉิมฉ ่า  “ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกอ้อย กรณีศึกษา ไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี” การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิตและ
การตลาดในการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรซึ่งท าการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 ราย 
3.ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรของฟาร์มผักปลูกไฮโดรโปนิกส์ใน อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ( Sample group) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในการ
สัมภาษณ์คือเจ้าของฟาร์มที่ท าการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง มีกลุ่มตัวอย่างเป็น 
เจ้าของกิจการ คนดแูลฟาร์ม เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนในการผักปลูกไฮโดรโปนิกส์ ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ต้นทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นส่วนของเงินที่ต้องจ่ายในการลงทุน
เริ่มแรก ในการศึกษาครั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การด าเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ต้นทุนในการปลูกไฮโดรโปนิกส์ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรง
ทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าส่งเสริมการ
ขาย เงินเดือนผู้ประกอบการ และค่าขนส่ง ประเมินโครงการในการปลูกผักปลูกไฮโดรโปนิกส์ ระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period: PB) อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน ( Internal rate of return: IRR)ขอบเขต
ทางด้านระยะเวลาในการศึกษาระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ก าหนด
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของฟาร์มผักปลูกไฮโดรโปนิกส์ใน อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัด ปทุมธานี 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดปทุมธานีเจ้าของฟาร์มผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
เป็น เพศชาย มีอายุ 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค าช านาญในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 
เป็นระยะเวลา 3  ปี มีพ้ืนที่ในการเพราะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นของตนเองจ านวนทั้งหมด 2 แห่ง ที่แรก 
พ้ืนที่ฟาร์ม  1 ไร่และพ้ืนที่ที่ 2 ที่เป็นกรณีศึกษา 200 ตารางวา โรงเรือนมีขนาด 50x24 ซึ่งในหนึ่งโรงเรือน
ใหญ่มีชุดปลูกผักขนาดยาว 12 เมตร จ านวน 30 ชุด ในการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผลผลิตต่อชุดปลูกเฉลี่ย
ประมาณ 30-60  กิโลกรัม ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 80-100 บาท ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตเพ่ือส่งขายได้ 7 วัน
ต่อรอบขาย (1 รอบ เท่ากับ  7 วัน) ต่อเดือนเท่ากับ   4 รอบ และเก็บผลผลิตขาย 48 ครั้งต่อปี เจ้าของฟาร์ม
ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาค้นคว้าขั้นตอนวิธีการปลูก ดูแลรักษาด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และเกษตรกรที่เคยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาก่อน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าโครงสร้างระบบ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนผักไฮโดรโปนิกส์
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นการลงทุนเริ่มแรกโดยมีข้อมูล ดังนี้ ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกเฉลี่ย รายละ 200 ตารางวา 
คิดมูลค่าตามราคาประเมินตารางวาละ 2,500 บาท ดังนั้นต้นทุน เริ่มแรกในส่วนของที่ดิน มีการลงทุนในที่ดิน
เท่ากับ 500,000บาท ในส่วนของเครื่องติดตั้งระบบอุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งสิ้น 
140,950.00 บาท โดยมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 10,708.00 บาทต่อปี ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) เป็น
ต้นทุนที่เก่ียวกับการผลิต มีข้อมูลดังนี้ต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปลูก คือ ต้นพันธุ์ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค 
เจ้าของฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เลือกใช้ต้นพันธุ์กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เนื่องจากต้นพันธุ์มีความนิยมในตลาด
สามารถปลูกง่ายและมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์อ่ืน และปุ๋ยน้ าใช้ปุ๋ยผสม A,B ที่ใช้ผสม
เปลี่ยนถ่ายน้ าทุกสองอาทิตย์ สรุปต้นทุนการผลิติทางด้านวัตถุดิบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือการค้าของผู้
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เฉลี่ยรวม 
 ที่มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในส่วนของที่ดินของผู้ประกอบการจังหวัด
ปทุมธานีจพบว่าต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดินมีการลงทุนในที่ดินเท่ากับ 500,000 บาท โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
200 ตารางวา ตารางวาละ 500,000 บาท ดังนั้นราคาที่ดินจึงเท่ากับ 200*2,500 = 500,000 บาท ซึ่งพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ถาวรของเจ้าของฟาร์มในการลงทุนในการท าโรงเรือนสร้าง
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์แยก ดังนี้ 
เครื่องจักร 
ชุดปลูกผัก ขาดยาว 12 เมตร ( NFT) 30 x 12,000.00  360,000.00  
ชดุเพาะเลี้ยง    3   x 9,000.00    27,000.00 
ปั้มน้ ากับกรอง    1   x 20,000.00    20,000.00  
แท้งค์น้ า    3   x 10,000.00    30,000.00  
Timer: เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ  1   x 4,000.00       4,000.00  
ระบบไฟฟ้า    9,000              900.00 
อุปกรณ์การเกษตร รวมสินทรัพย์ถาวร    203,950.00  
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อุปกรณ์ในฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์และโครงสร้างโรงเรือนในการลงทุนปลูกผักของฟาร์มผักไฮโดรโป
นิกส์ลงทุนในส่วนสินทรัพย์ถาวร ได้แก่โรงเรือนของไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 50x24 รวมมูลค่าเท่ากับ 220,000 
บาท และต้นทุนการผลิตผักไฮโดรค่าแรงของพนักงานประจ าหาค่าเฉลี่ยรายวันจากเงินเดือน 8,000 บาท/
เดือน ผักโปนิกส์ทั้งระบบประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน การเตรียมน้ า ขั้นตอนการปลูก ขั้นตอนการ
บ ารุงดูแลรักษาและข้ันตอนการเก็บเก่ียวผลผลิต 
2 การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบของไฮโดรโปนิกส์  เราแบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ การปลูกแบบไม่น าสารละลายธาตุอาหารหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Non 
Recirculate ) การรดสารละลายธาตุอาหารด้วยมือการให้สารละลายธาตุอาหารไปพร้อมกับการให้ระบบน้ า
หยด (Fertigation )การปลูกไม่หมุนเวียน เราใช้วัสดุปลูก  เช่น  หินภูเขาไฟหรือเม็ดดินเผาใส่ในกระถาง
พลาสติกหรือกระบะปลูก ปลูกพืชในวัสดุเพาะแล้วให้น้ าที่มีส่วนผสมของสารอาหารพืชที่โคนต้น  เพื่อปล่อยน้ า
หยด ( Drip Irrigation ) ตลอดเวลา หรือปล่อยน้ าเป็นช่วงๆโดยการตั้งเวลาก็ได้ ระบบนี้มีข้อดีคือ ถ้ามีโรค
ระบาดท่ีระบบรากพืชก็จะไม่แพร่กระจายไปต้นอ่ืน การปลูกแบบน าสารละลายธาตุอาหารหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ ( Recirculate )การปลูกแบบรากลอย ( Deep Flow Technic ) เป็นการปลูกบนโฟมและมีรากพืชลอย
อยู่ในสาร ละลาย มีการเติมอากาศ หรือหมุนเวียนสารละลายกลับมาใช้โดยฟาร์มตัวอย่างที่ไปศึกษาใช้ระบบ
น าสารละลายธาตุอาหารหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จากสัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าของฟาร์มเป็นการปลูกแบบ NFT 
( Nutrient Film Technics ) เป็นการปลูกโดยใช้สารละลายวิ่งเป็นฟิลม์บางๆ ไหลผ่านรากสารละลายธาตุ
อาหารที่มาจากปั๊มระบบ NFT เป็นการปลูกพืชในรางขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ความยาวไม่
เกิน 18 เมตร รางมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้ถึงสารละลายธาตุอาหารและรากพืช ราง
ต้องมีความลาดเอียงพอสมควร เจาะรูส าหรับใส่ถ้วยปลูก ปล่อยสารละลายธาตุอาหารให้ไหลไปตามรางและ
ไหลกลับไปที่ถังสารละลายธาตุอาหารโดยอาศัยปั้มเป็นตัวดูดให้วนไหลกลับมาตลอดเวลาน าเมล็ดมาเพาะลง
ในโฟมเพาะ เจาะรูที่โฟม รดน้ าสม่ าเสมอ เมื่อต้นกล้าอายุ 2 สัปดาห์   จึงย้ายลงโต๊ะปลูก ปรับความเข้มข้น
และความเป็นกรด - ด่างของสารละลายธาตุอาหาร เช้า  กลางวัน  เย็น  ผักสลัดใน 2  สัปดาห์แรก รดน้ าผสม
สารละลายธาตุอาหาร ปรับค่า EC = 4 หรือ สารละลายธาตุอาหาร2ซีซีต่อน้ า จากการสัมภาษณ์ด้านการลงทุน
ส่วนใหญ่มีการก่อตั้งมาแล้วประมาณ 2-3 ปี โดยที่มาของแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงินลงทุนของตัวเอง
โดยเงินลงทุนในการก่อสร้างและด าเนินการเริ่มแรกจะอยู่ที่ประมาณ 6 แสน ถึง 1 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดิน 
30%  ค่าก่อสร้างโรงเรือนและระบบน้ า 50%  ค่ากระบวนการผลิตและค่าแรง 15%  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 
5% โดนกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหาร ผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ จากข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าสมมติฐานรายได้ และสมมติฐานรายจ่าย ดัง
รายการต่อไปนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการกระจายต้นทุนเข้าศูนย์กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
ขนาดพ้ืนที่ 200 ตารางวา โรงเรือนของไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 50x24 เซนติเมตร มีชุดเพาะปลูก 30 ชุด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ทรัพย์ถาวร 
ค่าใช้จ่าย  
รายการ        จ านวนเงิน 
ค่าท่ีดิน         500,000 
ค่าโรงเรือน       220,000 
ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์   140,950 
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
ต้นทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ต่อเดือนเฉลี่ย        13,200 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่อเดือน (เฉลี่ยค่ามาจากรายปี10,708.00)      893     
รวม        14,092 

ระบุและค านวณต้นทุนกิจกรรม ศึกษาต้นทุน จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้ผลสรุปดังนี้      

สรุปผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผักไฮโดรโปนิกส์ 
รายการ  รอบการเก็บเก่ียว  ต้นทุนการปลูก ยอดขาย  รายได้หักต้นทุน 
วันที่ 1      440   
วันที่ 7   1   440   5,533   3,760 
วันที่ 14   2   440   5,533   3,760 
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วันที่ 21   3   440   5,533   3,760 
วันที่ 30   4       5,533  

 3,760 
รวมในการด าการในกระบวนการการผลิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ของฟาร์มตัวอย่างใน อ าเภอ ล าลูก

กา จังหวัดปทุมธานี ในแต่ละรอบของเดือน มีต้นทุนในการผลิตต่อเดือนแล้วน้อยคิดเป็นร้อยละ 15 ของ
กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจากวันแรกที่ท าการเพาะปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวซึ่ งก าไรที่ได้มีจ านวนที่มากคิด
เป็นร้อยละ 85 ของก าไรซึ่งเป็นปริมาณที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน ประเมินธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ของฟาร์มผัก
ในจังหวัดปทุมธานีสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 

สรุปรายได้ของฟาร์มผักในปี 2559 ของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ของฟาร์มผักในจังหวัดปทุมธานี 
 

เดือน  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ยอดขายต่อ
เดือน 

ก าไร จากการขาย 

มกราคม 19,000 140,000 121,000 

กุมภาพันธ์ 21,000 140,000 119,000 

มีนาคม  21,000 140,000 119,000 

เมษายน  21,000 150,000
  

129.000 

พฤษภาคม  20,000 150,000
  

130,000 

มิถุนายน 21,000 150,000
  

129.000 

กรกรฎาคม  21,000 145,000
  

124,000 

สิงหาคม 20,000 145,000
  

125,000 

กันยายน 21,000 130,000
  

119,000 

ตุลาคม 20,000 130,000
  

110,000 
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พฤศจิกายน 19,000 130,000
  

111,000 

ธันวาคม 19,000 130,000
  

111,000 

 
สรุปต้นทุนยอดขายและรายได้ดังนี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 241,000/ปี ยอดขาย 1,538,000/ปี 

ก าไรจากการขาย 1,342,000/ปี ในการศึกษาครั้งนี้วิธีการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องต้นทุนตาม
กิจกรรมเป็นแนวคิดของระบบ การบริหารต้นทุนแบบใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมา ให้วามสนใจ
กิจกรรมต้นทุนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตมีทั้งสิ้นประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตการศึกษา ครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)มี
พ้ืนฐานแนวคิดมาจากสุภาษิตที่ว่า “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว” คือ ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม ความ
คิดเห็นควรมาจากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่ามาจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด   ที่ผ่านมาในการ
ตัดสินใจจะเป็นในรูปของผู้บริหารตัดสินใจกระท าลงไปตามความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการเสาะ
แสวงหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ใช้การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและคนที่ดูแลสวนปลูก
ผักในการเก็บรวบรวมข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
5. ผลการศึกษา 
สรุปผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในการด้านการลดต้นทุนผลการวิเคราะห์ต้นทุนการกระจายต้นทุนเข้า ศูนย์
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดพ้ืนที่ 200 ตารางวา โรงเรือนของไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 
50x24 เซนติเมตร มีชุดเพาะปลูก 30 ชุด 

ส่วนที่ 1 ทรัพย์ถาวร 
ค่าใช้จ่าย  
รายการ        จ านวนเงิน 
ค่าท่ีดิน         500,000 
ค่าโรงเรือน       220,000 
ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์   140,950 
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
ต้นทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ต่อเดือนเฉลี่ย        13,200 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่อเดือน (เฉลี่ยค่ามาจากรายปี10,708.00)      893     
รวม        14,092 
 
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะเห็นว่าการท าสวน

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการเริ่มลงทุนที่มีผลก าไรจากการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มระยะเวลาคืนทุนของการท า
ฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาดพ้ืนที่ 200 ตารางวา พบว่าระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 6 เดือน  
 6.การอภิปราย 
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การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนกิจกรรมของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนใน
การลงทุนท าธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ กรณีศึกษาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีจากการ
ศึกษาวิจัยฐานต้นทุนกิจกรรมการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโพนิกส์การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับโครงการ การ
ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโพนิกส์ (ผลักดัน อสวท.) ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพ่ือท าการวิจัย เกี่ยวกับการศึกษา
กระบวนการข้อมูลในการเพาะปลูกผักเกษตรไร้ดินที่ท าการศึกษากระบวนการปลูก วิธีการเลือกสายพันธุและ
การดูแลขั้นตอนต่างๆในกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาขอมูลและจากการ
สัมภาษณ์ปัจจัยด้านอากาศมีผลในการเจริญเติบโตของพืชเช่นน้าหนาวการปลูกผักจะมีความอุดมสมบูรณ์
มากกว่าหน้าร้อนท าให้ได้น้ าหนักและผักที่ปลูกในฤดูหนาวมีน้ าหนักต่อต้นในการขายมากกว่าหน้าร้อนและ
จากการดูแลฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ก็ยังมีความสอดคล้องกับ รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล  , รศ.อรสา อร่ามรัตน์ 
“การเปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทน จากการปลูกผักปลอดสารพิษ” กับการปลูกผักใช้สารเคมี
กรณีศึกษาต าบลอุโมงค์อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุน 
รายได้  และผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดสารพิษกับการปลูกผักโดยใช้สารเคมี  กรณีศึกษา ต าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน การศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามการศึกษาข้อมูลด้านปัญหา
และอุปสรรคในการปลูกผักกวางตุ้งพบว่า ทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกผักใช้สารเคมีล้วนประสบ
ปัญหาในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศไม่อ านวย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาในการศึกษาวิจัยและยังสอดคล้องกับ  
งานวิจัย ชมพูนุช วงศ์สุวรรณ การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน การปลูก
อ้อยด้วยแรงงานคน มีจ านวน 34 ราย และใช้เครื่องปลูกจ านวน 11 ราย การปลูกด้วยแรงงานคน จะมีต้นทุน
เท่ากับ 5,955.09 บาทต่อไร่ หรือ 348.25 บาทต่อตัน และ การปลูกด้วยเครื่องปลูกจะมีต้นทุนเท่ากับ 
6,444.02 บาทต่อไร่ หรือ 376.84 บาทต่อตัน การปลูกด้วยเครื่องปลูกนั้น จะมีต้นทุนค่าแรงงานทั้งหมด
งานวิจัยกล่าวบอกถึงต้นทุนต่างๆในกิจกรรมฐานข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นกระบวนการเริ่มต้นจนถึงส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้า ค านวณต้นทุน ค่าแรง กระบวนการผลิต เพ่ือให้ทราบต้นทุนอย่างแท้จริงของการด าเนิน
ธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 

7.รายการอ้างอิง 

ชมพูนุช วงศ์สุวรรณ (2555) การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน (งานวิจัย) 

ดุษฎี พรหมทัต (2015) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานวิจัย ) 

ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย (2555)  โครงการการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโพนิกส์ (ผลักดัน อสวท.) 

เธียรชัย พันธ์คง(2559)  การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย (งานวิจัย) 

บุณฑรี จันทร์กลับ และชลินธร ธานีรัตน์, (2015)  การวิเคราะห์โซ่อุปทานของดอกมะลิกรณีศึกษา (งานวิจัย ) 

ปิยะราช เตชะสืบ(2557) ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือ
การค้าใน    จังหวัดล าปาง (งานวิจัย) 

พรรณรวี  กบิลพัฒน์ (2559)   การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร (งานวิจัย) 
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รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล  , อรสา อร่ามรัตน์(2557) การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ กับการปลูกผักโดยใช้สารเคมี (งานวิจัย) 

อานัฐ ดันโช  มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2558)  หนังสือ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Soilless Culture in Tropics) 

อุรุชา ฉิมช่ า(2558)  ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อย กรณีศึกษาไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี (งานวิจัย) 

เกษตรอินทรีย์ไทย [ออนไลน์] (2556) เข้าถึงได้จาก http://www.greennet.or.th/article/411 

ข้อมูลเบื้องต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ [ออนไลน์] (2557) เข้าถึงได้จาก www.hydroinhome.com 

แ น ะ น า ใ ห้ รู้ จั ก กั บ  joysweet [ อ อ น ไ ล น์ ]  ( 2 5 5 5 )  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock 

At Garden.  [ออนไลน์] (2015) เข้าถึงจาก http://www.atgardendelivery.com/about-us/ 

จ าหน่ายอุปกรณ์ในการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ (พืชไร้ดิน), [ออนไลน์] (2013) เข้าถึงจาก 

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/06/water-cress.html 
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ลดการสูญหายของวัตถุดิบในคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID 
กรณีศึกษา บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ 

TO REDUCE RAW MATERIALS LOST IN THE WAREHOUSE BY USING THE RFID 
TECHNOLOGY 

CASE STUDY ABC ELECTRONIC COMPANY 
เทพกมล ศรีระพรหม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ลดการสูญหายของวัตถุดิบในคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID 
กรณีศึกษา บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการลดวัตถุดิบสูญหายจากคลังสินค้าให้มี
มูลค่าที่น้อยลงหรือเป็นศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยี RFID และเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี RFID 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีมูลค่าของวัตถุดิบที่สูญหายเฉลี่ยสูงถึง 58,082 บาทต่อเดือน 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวลงทุนค่อนข้างสูง จึง
ท าการวิเคราะห์หาระยะเวลาในการคืนทุนเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ผลการวิเคราะห์พบว่า จากมูลค่า
วัตถุดิบที่สูญหาย หากลงทุนติดตั้งเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วย แท็ก เครื่องอ่าน-เขียนข้อมูล RFID 
ซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก RFID การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง และอ่ืน ๆ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 448,322 บาท เมื่อ
ค านวณหาระยะเวลาในการคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 8 เดือน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่า 
เนื่องจากลดวัตถุดิบสูญหายในคลังสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบใหม่ รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้า
ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารบริษัทเป็นส าคัญ   
   
ค าส าคัญ: เทคโนโลยี RFID: Radio Frequency Identification  
 
 
 
ABSTRACT 

This IS study aiming on how to lower the lost of the goods in the warehouse by using 
RFID technology. The case study from ABC electronic company which having objective to 
study how to lower the rate of lost in managing warehouse to make it lowest as possible or 
make the lost become zero.  

By using RFID technology and to study possibility of using RFID technology. From the 
collected datas, we found that the value of lost for each month equal to 58 , 0 82  THB per 
month. Thus the researcher has an idea to bring RFID technology in use in the case. But the 
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cost of this technology is quite high, so we have to calculate the breakeven of bringing this 
technology in use as one of the factor to consider.  

As a result we found that, from the value of the lost of goods, if we invest in RFID 
technology which contains software, hardwares and maintenance cost, the value of this 
investment is equal to 448,322 THB. When it come the breakeven, it equal to 8 months time. 
Therefore, the researcher thinks th... 
 
Keyword: RFID: Radio Frequency Identification Technology 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ในภาคธุรกิจ วัตถุดิบ (Raw Materials) เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการ
หนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพ่ือให้การผลิต (Manufacturing) หรือการขาย (Sale) สามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  
การมีวัตถุดิบมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการจัดเก็บรักษาที่สูง  สินค้าเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสียโอกาสในการน าเงินที่จมอยู่กับวัตถุดิบนี้ไป
หาประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นในภาคธุรกิจจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี โดยมีการ
น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับคลังสินค้า เพ่ือเป็นวิธีการหรือเป็นแนวทางเลือกใหม่ของคลังสินค้า เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละภาคธุรกิจ 

ในกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของคลังสินค้าที่ประกอบไปด้วย การรับวัตถุดิบ (Receiving) 
การจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) การจ่ายวัตถุดิบ (Issuing) และการจัดส่งสินค้า (Shipping) ล้วนแต่มีปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป โดยในส่วนนี้ทางผู้จัดท าจะกล่าวถึงปัญหา วัตถุดิบสูญหายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
ABC อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปกติแล้ววัตถุดิบที่มีการรับเข้ามานั้น จ านวนที่ท าการบันทึกในระบบ (System) และ
จ านวนจริง (Actual) จะต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงกัน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตสินค้า ท าให้สูญเสีย
โอกาสในการขายไป 

ดังนั้น จากกรณีดังกล่าวท าให้ทางผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) เข้ามาบริหารจัดการคลังสินค้า โดยทางผู้จัดท าได้แบ่งระยะเวลาออกเป็น 4 ช่วง คือ 
 

 

ภาพประกอบที่ 1 การแบ่งช่วงระยะเวลาในการศึกษา 
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ที่มา: บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ช่วงที่ 1 หาแนวทางทางการลดวัตถุดิบสูญหายและประเมินความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี RFID 

มาประยุกต์ใช้ 
ช่วงที่ 2 การลงมือปฏิบัติ 
ช่วงที่ 3 การเก็บข้อมูล 
ช่วงที่ 4 การพิสูจน ์
ซึ่งทางผู้จัดท าจะศึกษาในช่วงที่ 1 เท่านั้น เนื่องจากการที่จะน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ใน

บริษัทนั้น จะต้องมีการน าเสนอต่อผู้บริหารให้อนุมัติก่อนที่จะลงมือปฏิบัติได้ ซึ่งในระยะเวลาช่วงที่ 2-4 นั้น จะ
ท าการศึกษาต่อ เมื่อทางผู้บริหารมีการอนุมัติให้ด าเนินการแล้ว 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือหาแนวทางการลดวัตถุดิบสูญหายโดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) 
2. เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มา

ประยุกต์ใช้ 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
ก าหนดกรอบแนวคิด และการสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยได้แบ่งเป็น ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิด และทฤษฎีของเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) 

นอกจากนี้แล้ว ยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ชนะ นิมิตรพันธ์ ได้ศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ RFID” สมคิด ชัยมาโย ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี RFID เพ่ือการจัดชั้นหนังสืออัจฉริยะในห้องสมุด” วรพันธ์ วิจิตรจริยา ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
ระบบคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID จากกรณีศึกษา เครื่องปั้นดินเผาร้านชาวดิน” 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางผู้จัดท าจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับวัตถุดิบดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุดิบที่ควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น (0-10 องศา) 
2. วัตถุดิบที่มีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 
3. วัตถุดิบที่น าเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น 
หมายเหตุ : คลังสินค้าจะมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดการสูญหายของวัตถุดิบในคลังสินค้า 
2. วัตถุดิบในระบบ (System) และจ านวนจริง (Actual) ตรงกัน 
3. ลดต้นทุนวัตถุดิบ 
4. ลดปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่อแผนกต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือองค์กร  เช่น จัดซื้อ-จัดหา 

(Purchasing-Sourcing) จะต้องด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบใหม่อีกรอบ , Plan (Planner) จะต้องวางแผนการ
ผลิตใหม่ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 
เทคโนโลยี RFID: Radio Frequency Identification 

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีระบุลักษณะวัตถุหรือบุคคลด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ โดยจัดอยู่ในระบบ Auto-ID: Automatic Identification หรือเทคโนโลยีแสดงตนแบบ
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อัตโนมัติประเภทหนึ่งคล้ายกับระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) ซึ่งได้ถูกพัฒนาในปี ค.ศ. 1970 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการทดแทนระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode)  

การประยุกต์ใช้งาน RFID จะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกับระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) 
และยังสามารถรองรับความต้องการอีกหลายอย่างที่ระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) ไม่สามารถ
ตอบสนองได้ เนื่องจากระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) จะเป็นระบบที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว (Read 
Only) ไม่สามารถท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่บนรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode)ได้ แต่ป้ายอิเล็กทรอนิกส์
ของระบบ RFID จะสามารถทั้งอ่านและบันทึกข้อมูลได้ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือท าการ
บันทึกข้อมูลที่อยู่ในป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

นอกจากนี้ระบบ RFID ยังสามารถใช้งานได้แม้ในขณะที่วัตถุก าลังเคลื่อนที่ เช่น ในขณะสินค้าก าลัง
เคลื่อนที่อยู่บนสายพานการผลิต (Conveyer) หรือมีการใช้ระบบ RFID ในการเก็บค่าผ่านทางด่วนด้วย 
 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของบาร์โค้ด และ RFID  
ที่มา: แนวทางการพัฒนา RFID ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ.2549:12 
 

คุณสมบัติ บาร์โค้ด RFID 
ความสามารถในการอ่านป้าย
สินค้าโดยไม่ต้องเล็ง 

ไม่มี (ต้องใช้แสงเลเซอร์กราด
ป้ ายรหั สแท่ ง ตามแนวการ
มองเห็น 

มี (อ่านป้ายได้แม้อยู่ในแนวการ
มองเห็น เพียงขอให้อยู่ในรัศมี
ระยะอ่านของเครื่องอ่าน) 
 

ความสามารถในการอ่านป้าย
สินค้าหลายชิ้นพร้อมกัน 

ไม่มี มี  (ด้วยระบบ anti-collision 
ป้องกันการชนกันของข้อมูล) 

ความสามารถในการน าป้าย
กลับมาใช้ซ้ าหรือบันทึกข้อมูล
ใหม ่

ไม่มี อาจมีได้ (หากใช้หน่วยความจ า
ชนิดโปรแกรมและลบได้) 

ความสามารถในการระบุสินค้า
รายชิ้น 

ไม่มี (ระบุได้เพียงรายชนิด) มี 

ความสามารถในการกันขโมย ไม่มี (ระบุได้เพียงรายชนิด) มี 
 

ความทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อม 

ไม่ทนต่อความเปียกชื้นและ
ความสกปรก 

ทนต่อความเปียกชื้นและความ
สกปรก 

ต้นทุนของป้ายสินค้า ไม่มี มี 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

คุณสมบัติ บาร์โค้ด RFID 
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ระยะอ่าน ไม่ทนต่อความเปียกชื้นและ
ความสกปรก 

ทนต่อความเปียกชื้นและความ
สกปรก 

เวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้า 
300 ชิ้น (300 ป้ายสินค้า) 

ต่ ามาก ค่อนข้างสูง (แต่มีแนวโน้ม
ลดลง) 

ระยะอ่าน ใกล้ ไกลกว่า 
เวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้า 
300 ชิ้น (300 ป้ายสินค้า) 

30 นาที 5 วินาที (ตามมาตรฐาน EPC 
Class 1 Gen 2) 

อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ยังค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ท าให้คาดการณ์ได้ว่าระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด 
(Barcode) จะยังคงอยู่เคียงคู่ RFID ไปอีกนานหลายปี เนื่องจากการใช้งานกับสินค้าราคาถูกยังขาดความคุ้ม
ทุนในระดับ item สินค้าที่ RFID สามารถเข้าไปทดแทนระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) ได้ถึงระดับ 
item คือ สินคา้ที่มีมูลค่าสูงหรือมีความเสี่ยงจากการถูกปลอมแปลง เช่น ยา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 
องค์ประกอบของระบบ RFID 
 

ระบบ RFID ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญได้แก่   

 
 
ภาพประกอบที่ 2 องค์ประกอบของระบบ RFID 
ที่มา: แนวทางการพัฒนา RFID ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ.2549:15 

1. ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder/Tag) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าแท็ก (Tag) ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ไมโครชิป (IC: Integrated Circuit) หรือวงจรรวมขนาดเล็กประมาณ 1 ตารางมิลลิเมตร ท าหน้าที่ใช้เก็บ
รหัส (ID) หรือข้อมูลของวัตถุที่เราน าไปติด และสายอากาศ (Antenna) ท าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูล และใช้สร้าง
พลังงานให้กับไมโครชิป ด้วยหลักการเหนี่ยวน าคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
Active Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอกทีป ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้จะมีแบตเตอรี่

อยู่ภายใน จะมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตัวเอง สามารถใช้อ่าน และเขียนข้อมูลลงในป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา และสามารถท างานในบริเวณที่มี
สัญญาณรบกวนได้ดี และป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้สามารถมีหน่วยความจ าภายในขนาดใหญ่ได้ถึง 1 เมกะ
ไบต์ และสามารถอ่านข้อมูลได้ในระยะไกลประมาณ 100-300 เมตร ส่วนข้อเสีย คือ อายุการใช้งานจ ากัด 
ขึ้นกับอายุแบตเตอรี่ ปกติอายุใช้งานไม่เกิน 10    
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ปี ราคาต่อหน่วยแพง มีขนาดค่อนข้างใหญ่  
Passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้จะไม่มี

แบตเตอรี่อยู่ภายใน จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตัวเอง แต่จะท างานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการ
เหนี่ยวน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวอ่านข้อมูล ราคาถูก มีน้ าหนักเบา และอายุการใช้งานไม่จ ากัดมีระยะการ
รับส่งข้อมูลใกล้ เฉลี่ยโดยประมาณ 1-10 เมตร ส่วนข้อเสีย คือ สามารถอ่านข้อมูลได้ในระยะสั้น และอ่านได้
อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ ไม่สามารถท างานในบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนได้ แต่ข้อได้เปรียบในเรื่อง
ราคาและอายุการใช้งาน ท าให้ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดนี้เป็นที่นิยมมากกว่า 

Semi-passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดกึ่งพาสซีฟ มักไม่ค่อยพบเห็นในท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นแท็กลูกผสมระหว่างพาสซีฟกับแอกทีป หรืออาจจะเรียกเพ่ือไม่ให้สบสนว่า แท็กชนิด Battery-
Assisted Passive Tag เป็นแท็กที่พยายามรวมเอาข้อดีของแต่ละประเภทมารวมกัน มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กติด
มาดว้ย (คล้ายแท็กชนิดแอกทีป) จึงส่งข้อมูลได้ไกลกว่าแท็กแบบพาสซีฟปกติ เฉลี่ยโดยประมาณ 20-50 เมตร 
และยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านแบบพาส      ซีฟ ปกติได้ด้วย 
  

2. เครื่องอ่าน-เขียนข้อมูล (Interrogator/Reader) เรียกสั้น ๆ ว่า เครื่องอ่าน (สามารถเขียนข้อมูลได้
ด้วยตัวของอุปกรณ์เอง ในขณะที่ระบบบาร์โค้ดอ่านได้เพียงอย่างเดียว) โดยเครื่องอ่านท าหน้าที่อ่านและเขียน
ข้อมูลลงในแท็ก (Tag) ผ่านทางสายอากาศในรูปของคลื่นความถี่วิทยุโดยทั่วไปเครื่องอ่านจะประกอบด้วย
ส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 

 
2.1 ภาครับและส่งสัญญาณวิทยุ 
2.2 ภาคสร้างสัญญาณพาหนะ 
2.3 ขดลวดที่ท าหน้าที่เป็นสายอากาศ 
2.4 หน่วยประมวลผลข้อมูล และภาคติดต่อกับคอมพิวเตอร์ 

 
3. สายอากาศ (Antenna) ท าหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุในการสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านไปยังแท็ก (Tag) 

เครื่องอ่านบางรุ่นจะมีสายอากาศซ่อนอยู่ภายใน (Built-in Antenna) ซึ่งบางครั้งอาจมองไม่เห็น แต่ถ้าเป็น
เครื่องอ่านที่มีก าลังส่งสูง มักจะต่อกับสายอากาศภายนอก เช่น เครื่องอ่านย่านความถ่ีสูง (UHF RFID Reader) 

สายอากาศแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ชนิดสายคู่ (Bi-Static Antenna) ต้องใช้สายอากาศ 2 ต้น หรือเป็นคู่ในการรับ-ส่ง ข้อดี คือ สามารถ

อ่านแท็กได้อย่างรวดเร็วเพราะมีสายอากาศท าหน้าที่รับและส่งคนละต้น ข้อเสีย คือ ต้องใช้สายอากาศเป็นคู่ใน
การอ่าน จึงมีค่าใช้จ่ายสูง 

ชนิดสายเดี่ยว (Mono-Static Antenna) ใช้สายอากาศเพียงต้นเดียวในการรับ-ส่ง จึงต้องเลือกหน้าที่
ในการรับ-ส่งต่างช่วงเวลากัน ข้อดี คือ ค่าใช้จ่ายถูกในการซื้อสายอากาศมาใช้งาน ซึ่งการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับ
เครื่องอ่านถูกออกแบบมาให้ใช้กับสายอากาศชนิดใด ดังนั้น ผู้ใช้งานควรจะศึกษารายละเอียดให้เข้าก่อนการใช้
งาน 
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4. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องอ่านกับคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงระบบเครือข่ายฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ระบบข้อมูลสินค้า เป็นต้น 
 

ข้อดี ของการใช้ระบบ RFID 
1. ตรวจนับวัตถุดิบเข้า-ออกได้รวดเร็ว 
2. เหมาะกับคลังสินค้าขนาดใหญ่และมีจ านวนของสินค้าที่มาก 
3. ใช้งานในลักษณะที่มีความซับซ้อนได้ 
4. มีความคงทน มีอายุการใช้งานนาน 
5. อ่านข้อมูลได้จ านวนมาก 
6. ระยะการอ่านข้อมูลไกล 
7. สามารถอ่านข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
8. ลดปัญหาการสูญหายของวัตถุดิบ 
 

ข้อเสีย ของการใช้ระบบ RFID 
1. ไม่เหมาะกับคลังสินค้าขนาดเล็ก 
2. มีค่าใช้จ่ายสูง 

คลังสินค้า หากมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีจะช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing) ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบต่าง ๆ จากผู้ขาย 
เพ่ือส่งให้กับทางโรงงาน เพ่ือผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป โดยในกระบวนการหรือกิจกรรมหลั กภายใน
คลังสินค้านั้นจะประกอบไปด้วย 

1. การรับ-ส่งวัตถุดิบ (Good Receipt) 
2. การจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) 
3. การจ่ายวัตถุดิบ (Issuing) 
4. การจัดส่งสินค้า (Shipment) 

โดยงานวิจัยนี้ทางผู้จัดท าได้มีแนวคิดที่จะน าน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
หรือกิจกรรม การรับ-ส่งวัตถุดิบ (Receiving), การจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) และการจ่ายวัตถุดิบ (Issuing) 
เท่านั้น เนื่องจากการท างานระหว่างกระบวนการหรือกิจกรรมดังกล่าว ตามที่มีการเก็บข้อมูลมา มีปัญหา
เกี่ยวกับ วัตถุดิบสูญหายในคลังสินค้า โดยผู้จัดท าจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับวัตถุดิบดังต่อไปนี้ 

- วัตถุดิบที่ควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น (0-10 องศา) 
- วัตถุดิบที่มีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 
- วัตถุดิบที่น าเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น 

ซ่ึงกระบวนการหรือกิจกรรมภายในคลังสินค้าในปัจจุบัน จะมีกระบวนการท างานดังนี้ 
ผู้ขาย หรือ Supplier จะมาส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจะรับวัตถุดิบโดยแผนกสโตร์ (Store) 

1. แผนกสโตร์ (Store) จะรับวัตถุดิบจากผู้ขายโดยทีมรับวัตถุดิบ (Receiving) โดยจะตรวจสอบ
เอกสารและงานที่มาส่ง ว่ามีรายละเอียดและจ านวนตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกัน ไปข้อที่ 3 ถ้าไม่ตรงกันจะติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งงานคืนให้กับผู้ขาย 
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2. พนักงานคลังสินค้าจะคีย์ข้อมูลการรับวัตถุดิบในระบบ จากนั้นจะพิมพ์รายละเอียดการรับวัตถุดิบ
ในระบบให้กับทีมจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) เพ่ือท าฉลากสินค้าติดกับวัตถุดิบ 

3. เมื่อติดฉลากสินค้ากับวัตถุดิบเสร็จแล้ว ทีมจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) จะน าวัตถุดิบไปเก็บในตู้เย็นที่
ควบคุมอุณหภูมิ 0-10 องศา ต่อไป ซึ่งกระบวนการนี้แต่ละส่วนจะสามารถมองเห็นสต็อกในระบบได้ว่ามี
จ านวนวัตถุดิบเท่าไร ที่จะสามารถเบิกได้ 

4. ฝ่ายผลิต (Productions) ถ้ามีความต้องการที่จะเบิกใช้วัตถุดิบในคลังสินค้า จะท าเอกสารขอเบิก
ใช้วัตถุดิบ   (Materials Requisition) มาให้กับทางสโตร์ และจะหยิบหรือเตรียมวัตถุดิบ (Picking) โดย
พนักงานฝ่ายผลิตเอง 

5. หลังจากที่หยิบหรือเตรียมวัตถุดิบ (Picking) เสร็จแล้ว พนักงานฝ่ายผลิตจะน าวัตถุดิบเหล่านั้นมา
ให้กับพนักงานคลังสินค้าสแกนยอดงานออกจากระบบ (ยอดงานในระบบกับงานจริงที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า
จะตรงกัน) 

6. เมื่อสแกนยอดงานออกจากระบบแล้ว พนักงานฝ่ายผลิตจะน างานไปผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงกระบวนการหรือกิจกรรมภายในคลังสินค้าในปัจจุบัน 
ที่มา: บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
 

จากการท างานระหว่างกระบวนการหรือกิจกรรมข้างต้น ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ วัตถุดิบสูญหายใน
คลังสินค้า ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงมูลค่าของวัตถุดิบที่สูญหายในปี 2560 
ที่มา: บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
 

เดือน พ.ศ. 2560 จ านวน(บาท) เฉลี่ย/เดือน(บาท) 
พฤษภาคม 30,840 

58,082 มิถุนายน 92,520 
กรกฎาคม 50,886 

รวม 174,246  
 

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าในแต่ละเดือนจะมีมูลค่าของวัตถุดิบที่สูญหายสูง ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้กับบริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ แห่งนี้ ด้วยคุณสมบัติของ
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เทคโนโลยี RFID ที่กล่าวมาแล้วนั้น น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดวัตถุดิบสูญหายในคลังสินค้าแห่งนี้ได้ 
โดยจะมกีระบวนการหรือกิจกรรมการท างานโดยใช้เทคโนโลยี RFID ดังนี้ 

1. ผู้ขาย หรือ Supplier จะมาส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจะรับวัตถุดิบโดยแผนกสโตร์ 
(Store) 

2. แผนกสโตร์ (Store) จะรับวัตถุดิบจากผู้ขายโดยทีมรับวัตถุดิบ (Receiving) โดยจะตรวจสอบ
เอกสารและงานที่มาส่ง ว่ามีรายละเอียดและจ านวนตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกัน ไปข้อที่ 3 ถ้าไม่ตรงกันจะติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งงานคืนให้กับผู้ขาย 

3. พนักงานคลังสินค้าจะคีย์ข้อมูลการรับวัตถุดิบในระบบ จากนั้นจะพิมพ์รายละเอียดการรับวัตถุดิบ
ในระบบให้กับทีมจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) เพ่ือท าฉลากสินค้าติดกับวัตถุดิบ 

4. เมื่อท าฉลากสินค้า/แท็ก RFID ติดกับวัตถุดิบเสร็จแล้ว ทีมจัดเก็บวัตถุดิบ (Storage) จะน าวัตถุดิบ
ไปเก็บในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 0-10 องศา โดยที่ตู้เย็นจะมีการติดตั้งเครื่องอ่าน RFID ไว้บริเวณประตูเปิด-
ปิดของตู้เย็น เมื่อเครื่องอ่านจับสัญญาณฉลากสินค้า/แท็ก RFID ได้จากการน าวัตถุดิบไปวางจัดเก็บ ระบบจะ
ท าการบันทึกสต็อกทันที ซึ่งกระบวนการนี้แต่ละส่วนจะสามารถมองเห็นสต็อกในระบบได้ว่ามีจ านวนวัตถุดิบ
เท่าไร ที่จะสามารถเบิกได้ 

5. ฝ่ายผลิต (Production) ถ้ามีความต้องการที่จะเบิกใช้วัตถุดิบในคลังสินค้า จะหยิบหรือเตรียม
วัตถุดิบ (Picking) โดยพนักงานฝ่ายผลิตเอง เมื่อพนักงานฝ่ายผลิตหยิบงานออกมาจากตู้เย็น เครื่องอ่านจับ
สัญญาณฉลากสินค้า/แท็ก RFID ได้ ระบบจะท าการตัดสต็อกทันที ท าให้สต็อกในระบบมีความเที่ยงตรง และ
ทันต่อเวลา  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงกระบวนการหรือกิจกรรมภายในคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID.1  
ที่มา: บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
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ภาพประกอบที ่5 แสดงกระบวนการหรือกิจกรรมภายในคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID.2  
ที่มา: บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เทคโนโลยี RFID นั้นมีราคาค่อนข้างสูง โดยในที่นี้ทางผู้จัดท าได้ศึกษาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเทคโนโลยี 
RFID แบบการใช้ Passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟ เท่านั้น เนื่องจากทางผู้จัดท าได้
สอบถามข้อมูลของ Active Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอกทีป จากทางตัวแทนจ าหน่าย พบว่า
ราคาของแท็กชนิดนี้มีราคาสูง และด้วยจ านวนวัตถุดิบของบริษัทท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีชนิดนี้ยังมี
จ านวนน้อย ทางตัวแทนจ าหน่ายจึงแนะน าให้ใช้เทคโนโลยี RFID แบบการใช้ Passive Tag หรือ ป้ายระบุ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งาน โดยทางผู้จัดท าได้สอบถามราคาในการติดตั้งเทคโนโลยี 
RFID จากตัวแทนจ าหน่าย 3 บริษัท ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเทคโนโลยี RFID ภายในคลังสินค้า บริษัท A 
ที่มา: บริษัท A ตัวแทนจ าหน่ายเทคโนโลยี RFID.2560 
 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
แท็ก  9.96 5,000 49,800 
เครื่องอ่าน-เขียนข้อมูล 49,815 1 49,815 
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RFID ซอฟต์แวร์ 232,470 1 232,472 
เครื่องพิมพ์ฉลาก RFID 66,420 1 66,420 
การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง 16,605 1 16,605 
อ่ืน ๆ 33,210 1 33,210 

รวม 448,322 
 
ตารางท่ี 4 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเทคโนโลยี RFID ภายในคลังสินค้า บริษัท B 
ที่มา: บริษัท B ตัวแทนจ าหน่ายเทคโนโลยี RFID.2560 
 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
แท็ก  16.60 5,000 83,000 
เครื่องอ่าน-เขียนข้อมูล 66,420 1 66,420 
RFID ซอฟต์แวร์ 239,112 1 239,112 
เครื่องพิมพ์ฉลาก RFID 59,778 1 59,778 
การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง 14,944 1 14,944 
อ่ืน ๆ 29,889 1 29,889 

รวม 493,143 
 
 
ตารางท่ี 5 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเทคโนโลยี RFID ภายในคลังสินค้า บริษัท C 
ที่มา: บริษัท C ตัวแทนจ าหน่ายเทคโนโลยี RFID.2560 
 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
แท็ก  8.30 5,000 41,500 
เครื่องอ่าน-เขียนข้อมูล 43,173 1 43,173 
RFID ซอฟต์แวร์ 249,075 1 249,075 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
เครื่องพิมพ์ฉลาก RFID 56,457 1 56,457 
การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง 19,926 1 19,926 
อ่ืน ๆ 26,568 1 26,568 

รวม 436,699 
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จากตารางข้างต้น จะคืนทุนในระยะเวลาเท่าใดนั้น ด้วยวิธีการนี้เป็นการป้องกันวัตถุดิบสูญหายใน

คลังสินค้า ไม่มีเงินสดรับเข้าหรือจ่ายออกไป ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมของการด าเนินธุรกิจ หากมีวัตถุดิบ
สูญหาย จะท าให้ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบสูงขึ้น และจะต้องเสียโอกาสในการผลิตชิ้นงาน เนื่องจากการสั่ งซื้อ
วัตถุดิบเข้ามาใหม่นั้น จะมีระยะเวลาในการรอคอยวัตถุดิบเกิดขึ้น ดังนั้นทางผู้จัดท ามีแนวคิด จากการน าเอา
มูลค่าของวัตถุดิบที่สูญหายในคลังสินค้าย้อนหลัง 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. ปี 2560 มาคิดระยะเวลา
ในการคืนทุนของการติดตั้งเทคโนโลยี RFID ภายในคลังสินค้าของบริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

จากข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายเทคโนโลยี RFID ทางผู้จัดท าเลือกตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัท A ให้
ด าเนินการติดตั้งเทคโนโลยี RFID ให้กับทางบริษัท โดยมีต้นทุนในการติดตั้ง 448,322 บาท และจากข้อมูลของ
มูลค่าวัตถุดิบที่สูญหายในคลังสินค้าย้อนหลัง 3 เดือนมีมูลค่า 174,246 บาท คิดเป็นมูลค่าของวัตถุดิบที่สูญ
หายเฉลี่ยต่อเดือน 58,082 บาท จากข้อมูลจะได้ 
 
สมการ 
ระยะเวลาในการคืนทุน       =                       ต้นทุนในการติดตั้งเทคโนโลยี RFID 
                                                         มูลค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบที่สูญหายในคลังสินค้าย้อนหลัง 3 
เดือน 
 
 
แทนค่า 
ระยะเวลาในการคืนทุน       =  448,322 
                                                                     58,082 
ระยะเวลาในการคืนทุน       =         7.72  
 
ดังนั้น ระยะเวลาในการคืนทุนในการติดตั้งเทคโนโลยี RFID คือ 7.72 เดือน (8 เดือน) 
 
7. บทสรุปของการด าเนินงาน 

จากปัญหาวัตถุดิบสูญหายในคลังสินค้าของบริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 58,082 
บาทต่อเดือน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนว
ทางการลดวัตถุดิบสูญหายจากคลังสินค้าให้มีมูลค่าที่น้อยลงหรือเป็นศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยี RFID และเพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในองค์กร แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวลงทุน
ค่อนข้างสูง จึงท าการวิเคราะห์หาระยะเวลาในการคืนทุนเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ผลการวิเคราะห์พบว่า 
จากมูลค่าวัตถุดิบที่สูญหาย หากลงทุนติดตั้งเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วย แท็ก เครื่องอ่าน-เขียนข้อมูล 
RFID ซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก RFID การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง และอ่ืน ๆ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 448,322 บาท 
เมื่อค านวณหาระยะเวลาในการคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 8 เดือน แต่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจาก
เทคโนโลยี RFID ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารบริษัทเป็นส าคัญ  
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 
 

PERSONNEL DEVELOPMENT GUIDELINES FOR LOGISTICS 4.0  
ภคพล  พิงพิทยากุล 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคโลจิสติกส์ 4.0  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรและสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ บนแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0  โดย
ท าการศึกษาจากกลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในหน่วยงานความร่วมมือ หรือเป็นสมาชิก ของสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย โดยใช้ การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์เสียงเรียกร้องของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) น ามาซึ่งการวางแผน
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการ และการสร้างเอกสารปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรโลจิสติกส์ในยุค 4.0 สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สามารถปรับตัวได้ทัน
กับเทคโนโลยีในการท างาน  มีความรอบรู้ในวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ  และมีความสามารถด้านดิจิทัล / มี
ทัศนคติเชิงบวก และวิธีพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การไปศึกษาดูงาน    
การประชุม-สัมมนา  การศึกษาดูงาน และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนาบุคลากร, QFD 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study is about the desirable characteristic for logistics people 
development in 4.0 period  and can set the guidelines of logistics people development 
strategies likewise country development strategies in terms of quantity and quality on the 
logistics concept 4.0  

This study is collected the information from the people in logistics business, 
cooperated Business enterprises or the member of  The Thai National Shippers’ Council (TNSC) 

The Quality Assurance Division (QFD) is the voice of customer (VOC) analysis tool that 
brings product planning. Product design Process planning And creating a working document.  
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As the results show that the desirable characteristic for logistics people development 
in 4.0 period, top three ranking are be able to adjust with technology in the workplace, be 
known in new technology and be have digital ability / positive attitude. 

Then the way to develop for logistics people development in 4.0 period, top three 
ranking are study aboard program, conference-seminar, study visit and self-learning 
 
Keywords: Personnel Development Guidelines, QFD 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ประเทศไทยก าลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จาก ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 
แต่ต้องเผชิญกับดักรายได้ปานกลางที่ไม่อาจน าพาประเทศก้าวไปได้มากกว่านี้ ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี
เป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศพัฒนาแล้วในอนาคต ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้น              การขับเคลื่อนประเทศไทยจาก 3.0 ไปสู่ 4.0 สิ่งที่ต้องใส่
เข้าไปคือ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคงจะต้องเป็นการขับเคลื่อน
แนวทางนี้ไปพร้อมๆ กันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 หรือ 
AEC Blueprint 2025 ที่ได้ก าหนดไว้ว่า นวัตกรรมในอาเซียนจะเป็นเสาหลักหนึ่งของพลวัตอาเซียน 

โลกของธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้ขับเคลื่อนจากยุคดั้งเดิม เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล เหมือนที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็น ยุค 4.0 งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นองคาพยพใหญ่ ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เทคโนโลยีดิจิทัลจะท าให้รูปแบบการท างานในแต่ละ
กิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป อย่างปฏิเสธไม่ได้ เข้าสู่ยุค โลจิสติกส์ 4.0    การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ก็มีการพัฒนา
ไปตามล าดับ เครื่องจักร  โรบอท  และอินเตอร์เน็ต ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่เพ่ือทดแทนแรงงานมนุษย์ 
ด้วยเหตุนี้ แผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ล้วนต้องปรับตัวเพ่ือรับมือ
ให้ทันกับโลกท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

World Economic Forum ได้พูดถึงอาชีพในอนาคตซึ่งมีผลมาจากความพยายามในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ของโลก ว่าจะส่งผลต่อเรื่องของทักษะ โดยภาคธุรกิจต้องการผู้ที่มีทักษะด้านข้อมูลและ
การค านวณมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่งานด้านบริการลดลง เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ จึงเผชิญกับ
วิกฤตการณ์เพราะมีคนจ านวนมากที่ไม่สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้นต้องเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นให้กับ
คนรุ่นใหม่ เช่น เรื่อง Data Analysis ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลจากที่ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน และ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  

นอกจากนั้น ยังต้องมีพ้ืนฐาน 3 ด้าน ที่เรียงล าดับตามความส าคัญ คือ  ทัศนคติ  (Attitude) ต้องมี
ทัศนคติของความรับผิดชอบ , ทักษะ (Skill) มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี และ ความรู้ (Knowledge) มีความ
กระหายในการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่การจดจ า แต่ต้องประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย 



189 
 

 
 

ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน เริ่มด้วยการประกาศเดินหน้านโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ไปพร้อมๆกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เด็กก่อนวัยอนุบาลไป
จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นการมุ่งสร้างคนตั้งแต่ระดับรากฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นี้ได้
อย่างรอบด้าน  

ส่วนด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในระยะ 5 ปีนับจากนี้ (2560-
2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์จะพบว่า การปรับโครงสร้างด้านต่างๆ ล้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ก็เพ่ือ
รองรับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลา ทุกอย่างที่ท าจะหยุดชะงักไม่ได้ อีกทั้งยังต้องสามารถ
ปรับให้เข้าสู่วงจรการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที และภายใต้กลไกการค้าโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง
นี้ การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นโยบายการเปิดเสรีการค้าตามข้อตกลงต่างๆก็มีมากขึ้น 
ท าให้การค้าในปัจจุบันเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน ดังนั้นการแข่งขันจึงเพ่ิมความเข้มข้นและเป็นการแข่งขันกัน
ในระดับโลก ด้วยเหตุนี้โลจิสติกส์จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะน ามาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศ 

ในร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
ตั้งเป้าหมายลดต้นทุนการด าเนินการจาก 14 % ให้เหลือ 12% เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการค้ าของไทย และมี
ธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 100% ในปี 2564  เป้าหมายส าคัญ 
คือ การเป็น ชาติการค้าและบริการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2579  ยุทธศาสตร์ส่วนที่ส าคัญยิ่ง
ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน โลจิสติกส์ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรโดย
มุ่งเน้นการเร่งผลิตก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และระบบติดตาม ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา โลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลอีกด้วย  

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ในช่วง
หลายปี   ที่ผ่านมาทุกหน่วยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมถึง
องค์กร สถาบัน สมาคมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ต่างเร่งผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันแนวโน้มการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์  ในประเทศ เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวใน
สถาบันอุดมศึกษา แต่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในระดับอาชีวศึกษา  ในขณะที่ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ก็มีความต้องการแรงงานในระดับวิชาชีพเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานนั้นชี้ว่า จ านวนบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ในปี 2559 มีอยู่ทั้งสิ้น 1 ,226,940 คน ซึ่งจะเพ่ิมมากขึ้นเป็น 1,396,443 คนในปี 2564 
ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวประเทศไทยจะต้องเร่งผลิตแรงงานด้านโลจิสติกส์ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น
อีกราว 1.7 แสนคน  
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ผลจากความไม่พัฒนาเรื่องคนให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลท าให้
มุมมองจากต่างประเทศ โดย World Economic Forum ปรับลดความสามารถในการแข่งขัน 2016-2017 
ของประเทศไทยจากอันดับที่ 32 เป็น 34 จาก 140 ประเทศ 

จากปรากฎการณ์ดังที่กล่าวมานี้ ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะที่จ าเป็นของนักโลจิสติกส์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ให้สามารถอยู่รอดได้ ในยุค           โลจิ
สติกส์ 4.0  เพ่ือสามารถก าหนดแนวทาง วางกลยุทธ์ในการพัฒนาก าลังคนโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งปริมาณ และคุณภาพ อย่างยั่งยืน 

การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เป็นเทคนิคหนึ่งที่น าเอา
ความต้องการของลูกค้าที่ได้จากการวิเคราะห์ เสียงเรียกร้องของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) มาผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน (QFD Four-Phase) ซึ่ งจะมีทั้ ง  การวิ เคราะห์ เปรียบ เที ยบ 
(Benchmarking) และตารางไขว้ (Matrix) แสดงความสัมพันธ์ มีขั้นตอนเริ่มจากการวางแผนผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการ และการสร้างเอกสารปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า QFD เป็น
เทคนิคที่สามารถสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ 

ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงได้น าเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ ซึ่งจะน าความต้องการหรือความมุ่งหวัง
ของกลุ่มเป้าหมาย มาแปลงเป็นระบบและกระบวนการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพ่ือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านโล
จิสติกส์ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 
2. เพ่ือสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     การ

พัฒนาประเทศ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ บนแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

การค้นคว้าอิสระนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับใช้กับ
การก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 โดยศึกษาหลักแนวคิดพ้ืนฐานต่าง 
ๆ เริ่มตั้งแต่ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และโลจิสติกส์ 4.0 (Logistics 4.0) ต่อเนื่องไปสู่การประยุกต์ใช้
จริงในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 3 (2560 - 2564) โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2560-2564 โดย 
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) 

อีกส่วนหนึ่งได้ศึกษา การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment หรือ QFD) 
เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือ
คุณภาพของการบริการ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือแม้กระทั่งทางด้านการศึกษา ซึ่งทั้งหมด
มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ และเพ่ือที่จะพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในแต่ละ
อุตสาหกรรมได้ ซึ่งในการวิจัยนี้มุ่งการน าไปประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญ 
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นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาโดยใช้กลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือ หรือเป็นสมาชิก ของสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  

 
5. ผลการศึกษา 

ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลตอบกลับ เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในองค์กร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 นั้น ข้อมูลที่ได้เป็นถ้อยค าจากกลุ่มตัวอย่างหรือเสียงเรียกร้องจากลูกค้า (Voice of 
Customer) ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด แต่หากเป็นถ้อยค าจากค าถามปลายเปิดจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดเรียงถ้อยค า (Reworded Data) ใหม่ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนสามารถจัดเรียงถ้อยค าใหม่และรวมเข้าใน
กลุ่มเดียวกัได้ ผู้ศึกษาขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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การรวมกลุ่มของข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดที่ต้องรวมกลุ่มและจัดเรียงใหม่ ได้กลุ่มหลักๆดังนี้ 

1. ด้านไอทีและดิจิทัล 
2. ด้านการคิดค านวณและการตัดสินใจ 
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
4. ด้านความสัมพันธ์ จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
ด้านการส่งเสริมและสนันสนุนการด าเนินงาน 

 
6. อภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษา 

1. ต าแหน่งงานของผู้ให้ข้อมูล สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้ปฏิบัติการ และ
นักวิชาการ 

2. ประเภทหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูล สูงสุด 3 อันดับ คือ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  ผู้ประกอบการ
น าเข้า-ส่งออก  และสถาบันการศึกษา 

3. ประเภทธุรกิจของผู้ให้ข้อมูล สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เฟอร์นิเจอร์-ของตกแต่งบ้าน  เคมีภัณฑ์-
ปิโตรเคมี อาหาร-เครื่องดื่ม 

4. วิธีพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน สูงสุด 3 อันดับ คือ การประชุม-สัมมนา  การศึกษาดู
งาน และ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรโลจิสติกส์ในยุค 4.0 สูงสุด 3 อันดับ คือ สามารถปรับตัวได้
ทันกับเทคโนโลยีในการท างาน  มีความรอบรู้ในวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ  และมีความสามารถ
ด้านดิจิทัล / มีทัศนคติเชิงบวก 

6. วิธีพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 สูงสุด 3 อันดับ คือ การไปศึกษาดูงาน    การประชุม-
สัมมนา  การศึกษาดูงาน และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

7. คุณลักษณะหลักๆที่วิเคราะห์ได้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนนโยบายต่างๆ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าข้อมูลที่สรุปได้นี้ไปก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์แยกตามกิจกรรมหรือ
ธุรกิจ ซึ่งมีปัจจัยและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน จึงสมควรน าไปศึกษาและต่อยอดถึงระดับจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ในทุกๆหน่วยธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน 
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การจัดท าระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง 

DEVELOPMENT OF ENERGY MANAGEMENT SYSTME IN TRANSPORT SECTOR: CASE STUDY 
CHOKTHITIPONG TRANSPORT LIMITEDPARTNERSHIP 

ฐิติกร ชมขุนทด 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บทคัดย่อ   

การวิจัยเรื่อง การจัดท าระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชค
ฐิติพงศ์ ขนส่งซึ่งเป็นการออกแบบและจัดท า ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งสามารถน าไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้เหมาะสมมากขึ้นแก่ ห้างหุ้นส่วนฯ เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้กับองค์กร
ในภาคขนส่ง และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของห้างหุ้นส่วนฯ 
วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนวทาง ด าเนินงานและสรุปผลการพัฒนาระบบมาตรฐาน จากการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ที่ท าให้การพัฒนาระบบส าเร็จมาก คือ การที่ผู้บริหารให้ ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพเป็นอย่างมาก มีการจัดการคุณภาพ (QM) ที่เหมาะสมและการที่บริษัทมีระบบเอกสารคุณภาพก่อน
การพัฒนาระบบอยู่แล้วบ้าง ส่วนผล การพัฒนาระบบ คือ ภาพพจน์ของห้างหุ้นส่วนฯ ที่ดีขึ้นท าให้
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีข้อ ได้เปรียบคู่แข่งเพ่ิมขึ้น ยอดการบริการที่เพ่ิมมากขึ้น ผลก าไรของ
บริษัทเพ่ิมมากขึ้น การท างานมี ระบบระเบียบมากขึ้นท าให้สะดวกรวดเร็ว มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถหาสาเหตุได้ ชัดเจน มีแผนการด าเนินการแก้ไขและป้องกัน จึงท าให้ปัญหาลดลงได้ ท าให้การท างาน
ของ พนักงานมีคุณภาพมากข้ึนและพนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมมากขึ้น  

ค าส าคัญ : พลังงาน , เทคโนโลยี , อัตราสิ้นเปลือง 

ABSTRACT 

Research Establishment of energy management system in the transportation sector 
Case study ChokThitipong Transportation Limited which is designed and prepared.  Energy 
management in the transportation sector can be used to improve the efficiency of fuel use. 
Partnership For example, for organizations in the shipping sector and interested individuals. 
The study process is to study the basics of the partnership.  Analyzing data, proposing 
operational guidelines and summarizing the results of the development of standardized 
systems, the study found that the factors that led to successful system development were 
the management's Significance and support for the development of quality standards. Quality 
management (QM) and the company has a quality document system before the development 
of the system is already some of the development of the system is the image of the 
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partnership.  The better, the more competitive and the more competitive.  Increased 
competitive advantage.  Increased service.  The profits of the company increased.  Systematic 
troubleshooting The cause is clear, there are plans to correct and prevent.  As a result, the 
problem has been reduced, making the work of the employees more quality and staff are 
encouraged to train more. 

Keywords: energy, technology, consumption rate 

บทน า 

ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พศ.2558-2579 หรือ Energy Efficiency Plan (EEP 2015) ของประเทศ 
(อ้างอิง http://www.eppo.go.th/encon/EEP2015/Draft-EEP2015.pdf) ซึ่งได้ปรับปรุงต่อเนื่องจากแผน
อนุรักษ์พลังงาน 20 ปีฉบับเดิม (พศ.2554-2573) โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน
ของประเทศลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี พศ. 2553 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายประมาณ 56,142 ktoe ซึ่งมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-2579 รวมอยู่
ที่ 51,700 ktoe เพ่ิมเติมจากปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้สะสมอยู่ 4,442 ktoe ซึ่งมาตรการด าเนินงาน 
ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจหลักต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะภาคขนส่ง ที่มีเป้าหมายผลประหยัดถึง 30,213 
ktoe หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4 ของผลประหยัดทั้งหมดตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง มีสัดส่วนการใช้พลังงานขนส่งที่สูงในขณะ ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ฯ ยังขาดกลไกการส่งเสริมการจัดการพลังงานและประหยัดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ
ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานในกิจการขนส่ง โดยที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ เมื่อเกิดวิกฤติราคาพลังงาน ก็ต้องดิ้นรนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีต่างๆ ด้วยตนเอง 
โดยไม่มีแผนรองรับอย่างเป็นระบบมากนัก ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ต้องมีการจัดการพลังงานและประหยัดเชื้อเพลิงเพ่ือมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้  "การจัดท าระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง" และให้ความส าคัญด้านการจัด
การพลังงานและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น โดยอาศัยแนวทางการส่งเสริมโครงการสาธิตระบบบริห ารจัด
การพลังงานในภาคขนส่ง (Logistic and Transport Management ; LTM) มาประยุกต์ใช้กับห้างหุ้นส่วน
จ ากัดฯ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง คือ การมีระบบจัดการพลังงาน , ปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน, การพัฒนาความรู้ของพนักงานขับขี่, การจัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่สืบค้นและ
ศึกษาได้ง่าย, ซึ่งในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ยังไม่มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ครบวงจร ให้
สามารถเริ่มต้นวิเคราะห์การใช้พลังงานของตนเอง และค่อยๆ ปรับปรุงผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ ให้เกิด
การจัดการพลังงานและประหยัดเชื้อเพลิงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
       การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องตามจุดประสงค์ของ
แผนการจัดการพลังงานและประหยัดเชื้อเพลิงดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ สามารถน าไปผนวกเข้ากับการด าเนินธุรกิจและ
กระบวนการด าเนินงานที่เป็นอยู่ได้โดยไม่ยุ่งยาก เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
แนวทางมาตรฐานเดียวกัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จึงได้ด าเนินการ ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ ง 
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เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการพลังงาน โดยสามารถใช้เป็นเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ น าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างสะดวก 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของห้างหุ้นส่วนฯ กรณีศึกษา  
2. เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ศึกษาข้อมูลทั่วไปของห้างหุ้นส่วนฯ 
ชื่อนิติบุคคล และ ชื่อสถานประกอบการ :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  โชคฐิติพงศ์  ขนส่ง 
กิจกรรม : ( การขนส่งสินค้าทางถนน) 
ที่อยู่       เลขท่ี 54/140 หมู่ 4  ถนน : เลียบคลอง 7 ล าลูกกา ต าบล : บึงค าพร้อย 
อ าเภอ : ล าลูกกา  จังหวัด : ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ : 12150 
โทรศัพท์: 02-9878872 โทรสาร : 02-5691775 อีเมล์ : Admin@cttp-tp.com 
จ านวนรถยนต์ขนส่งรวมทั้งหมดของสถานประกอบการ 50 คัน ซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังจ านวนทั้งหมด 
7 คัน ทั้งหมดใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ดีเซล ทั้งหมด 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  โชคฐิติพงศ์  ขนส่ง จดทะเบียน จดทะเบียนในนามนิติบุคคล            เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2547  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง มีหน้าที่ บริการรับ-ส่งสินค้าและกระจายสินค้าให้กับ
ท่านด้วยบุคคลกรที่มีความช านาญทางด้านการขนส่งสินค้า มากว่า 10 ปี ซึ่งเราให้บริการกลุ่มลูกค้าที่เป็น
สินค้า Electronic , Part Automotive หรือ การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และ สินค้าภายใน สนามบิน
สุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง เพ่ือรองรับการบริการด้านการขนส่งให้มีมาตรฐาน เราจึง เน้นพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เพ่ือให้สินค้าของท่านไปยังจุดหมายด้วยความรวดเร็ว
และปลอดภัยที่สุด กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง มีอยู่ด้วยกันหลักๆ ประกอบไปด้วย รถ
ขนส่งสินค้า สายตา 2 ประเภท การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกจากกลุ่มรถขนส่งสินค้าประเภทที่มียอด
การใช้เชื้อเพลิงสูงที่สุด ดังนี้ 

1) รถ 4 ล้อ กระบะตู้ทึบ 
2) รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ ยาว  7 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.
แผนที่ สถานประกอบการ 
ศึกษากระบวนการขนส่ง 
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เส้นทางท่ีให้บริการขนส่งประจ า 
ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , กรุงเทพและปริมณฑล 

 
ภาพประกอบที่ 3. แผนผังกระบวนการด าเนินการจัดการขนส่ง 

การประเมินระบบเบื้องต้น 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานะภาพรวมของการบริหารจัดการพลังงานในการขนส่งขององค์ 

 เพ่ือการประเมินเปรียบเทียบให้องค์กรได้ทราบถึง จุดอ่อน หรือ จุดเด่น ทางด้านการจัดการพลังงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ ด าเนินการระบบการจัดการพลังงานในการ
ขนส่ง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กรต่อไป 

ตารางท่ี4. การประเมินสถานะภาพรวมของระบบเบื้องต้น 
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ทีม่า : รายงานการตรวจประเมินห้างหุ้นส่วนฯกรณีศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 4. การประเมินสถานะภาพรวมของระบบเบื้องต้น 

ที่มา : รายงานการตรวจประเมินห้างหุ้นส่วนฯกรณีศึกษา 
เก็บรวบรวมข้อมูล  

1. เลขไมล์รถขนส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง 
2. รุ่นรถและปริมาณเติมเชื้อเพลิง 
3. ค่าใช้จ่ายต่อวัน 
4. ต้นทุนการซ่อมบ ารุง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเลขไมล์รถขนส่งสินค้าในอดีต เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลและท าการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพ่ิมเพ่ิมก าไร ในการขนส่งสินค้าโดยเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและหาอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมของ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง ผู้ควบคุมข้อมูล และทีมงาน ให้ด าเนินการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือการเก็บ
บันทึกข้อมูลในการน ามาเป็นฐานพลังงานอ้างอิงบันทึกข้อมูล ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง ระยะทางขนส่ง ภาระ
บรรทุกต่อเที่ยว อย่างเป็นระบบก าหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator, 
EnPI) เพ่ือใช้ในการชี้วัดและติดตาม สมรรถนะด้านพลังงานในการขนส่ง 
ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) มีหน้าที่บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง 
ทันสมัย ครบถ้วน ส าหรับวิเคราะห์การใช้และสมรรถนะพลังงาน โดยด าเนินการตามล าดับขั้น 3 ระดับ ดังนี้ 
 (1) วิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง -- อย่างน้อยตามกลุ่มชนิด
เชื้อเพลิง (และ/หรือ ประเภทรถ กลุ่มสินค้า เส้นทางขนส่ง หรือ ตัวแปรอ่ืนๆที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง)       
 (2) ประเมินนัยส าคัญทางด้านพลังงาน -- โดยสามารถพิจารณาจาก   
  -  สัดส่วนปริมาณที่ใช้สูง        
  -  สมรรถนะที่ต่ า        

0
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2

3

4

5

นโยบายและกล
ยุทธ์ ด้านพลงังาน

การก าหนดหน้าที่
ความรับผดิชอบ

ระบบบริหาร
จัดการด้าน…

การด าเนินงาน
มาตรการพลงังาน

การลงทุนการ
ปรับปรุง…

การจัดซ้ือจัดจ้างที่
เกีย่วข้องกบัการ…

การบันทกึควบคุม
ข้อมูลการใช้…

การวเิคราะห์และ
ตั้งเป้าหมายด้าน…

การพฒันา
บุคลากรและการ…

การส่ือสารภายใน
องค์กร
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  -  โอกาสในการควบคุม        
 (3) เสาะหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือโอกาสในการปรับปรุง -- โดยมุ่งเน้นส่วนที่มี
นัยส าคัญ และ ส่วนอื่นๆตามความเหมาะสม      
การวิเคราะห์สมรรถนะด้านพลังงานของสถานประกอบการแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ  
  (ก)  วิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง   
  (ข)  ประเมินนัยส าคัญทางด้านพลังงาน      
  (ค)  เสาะหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือโอกาสในการปรับปรุง  
 โดยก าหนดให้ ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator, EnPI)เป็นค่า 
ดัชนีการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Comsumption) หรือ SEC ดังนี้ 
 

เสนอแนวทางการแก้ไข้และป้องกัน 
น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน โดยใช้เทคนิค                    
(1)     เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานและการปรับปรุงสมรรถนะทางด้านพลังงาน ให้มีความ
ชัดเจน        
(2)     เพ่ือก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน ในกระบวนการขนส่งขององค์กร
        
(3)   เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินการ ในการพัฒนาบุคลากร (พนักงานขับข่ีและทีมงาน) กระบวนการ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีอุปกรณ์ และการลงทุนทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
กระบวนการด าเนินงาน 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการ       
 • ก าหนดเป้าหมาย บนพ้ืนฐานของ ค่าดัชนีสมรรถนะด้านพลังงาน และ/หรือ ปริมาณท่ีลดลง
ของการใช้พลังงานต่อปี       

• ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาในด้าน     
- การปรับปรุงเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology) 
- การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Management) 
- การขับข่ีเพื่อการประหยัดพลังงาน (Drive) 
- การสร้างทีมงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Task Force) 
 
เปรียบเทียบผลการด าเดินงานตามข้อเสนอแนะ 

จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ดัชนีการใช้เชื้อเพลิง 
น าแนวทางการแก้ไข้และป้องกันโดยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และน ามาเปรียบเทียบกับระยะทาง ใน
รอบ 10 เดือน ที่ผ่านมาโดยน ามาแสดงเป็นกราฟและระบุเส้นแนวโน้มเพ่ือท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
เชื้อเพลิงในการขนส่ง ใน 3 ลักษณะดังนี้ 
                  - แสดงค่าการใช้พลังงานและดัชนี ลิตร/กม. ของการขนส่งโดยรวมเป็นรายเดือน เพื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา 

SEC  =               (ปริมาณเช้ือเพลิง)  
                        (ระยะทาง) 
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                  - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและดัชนีการใช้พลังงาน ลิตร/กม. เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการขับรถขนส่ง ที่ระยะทางต่างๆกัน 
            ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถใช้ประเมินปริมาณการสูญเสียและศักยภาพในการปรับปรุง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดเกณฑ์ดัชนีการใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม การประมาณศักยภาพในการลดการ
ใช้เชื้อเพลิง และ การก าหนดมาตรการ และ การควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยให้พนักงานขับรถทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ตัวแปร และ ลดพฤติกรรมการสูญเสียต่าง ๆ  หลังจากการก าหนดเกณฑ์ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิง ท าให้สามารถระบุการสูญเสียและระบุวิธีป้องกันได้ชัดเจนขึ้น ส่งผล
ให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและมีค่าดัชนี 
 ลิตร/กม. ที่ดีขึ้น 
 
การอบรมพัฒนาการขับข่ี 

ห้างหุ้นส่วนฯ จะต้องด าเนินการอบรม และพัฒนาพนักงานในการขับขี่รถยนต์ ให้กับพนักงานขับ
รถยนต์ เพ่ือการประหยัดพลังงาน ในเรื่องความรู้ในการขับขี่ กฎหมายจราจรเบื้องต้น เทคนิคในการขับขี่ การ
เตรียมตัวและตรวจเช็ครถยนต์ก่อนออกเดินทาง การขับขี่เชิงป้องกัน การขับขี่ในสภาพที่เลวร้าย การขับรถ
ประหยัดพลังงาน การขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย การบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ฯลฯ  

ทางห้างหุ้นส่วนฯ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง พร้อมทั้งอบรมการขับขี่ แก่พนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนเห็นถึงผลประหยัดเชื้อเพลิงหลังจากด าเนินการตามมาตรการขับขี่ จากนั้นทาง
บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงหลังการปรับปรุง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบการใช้พลังงานที่ประหยัดได้ 
รวมถึงพฤติกรรมการขับข่ีว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงส่วนอื่นๆ ต่อไป 

 
การควบคุมลมดันยางให้เหมาะสม 

พนักงานขับรถ และผู้เกี่ยวข้องขององค์กร ไม่มีความเข้าใจและให้ความส าคัญในเรื่องการรักษา
ระดับแรงดันยางให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าปรกติ เพราะลมยางมีความส าคัญ
ต่อการท าหน้าที่ของยางรถยนต์  ลมจะท าให้ยางสามารถคงรูปร่างและยึดติดกับกระทะล้อ และรับน้ าหนัก
บรรทุกได้ และรับแรงสั่นสะเทือนได้ 

โดยปรกติ ผู้ผลิตยางรถยนต์จะก าหนดค่าความดันลมยางที่เหมาะสมกับยางรุ่นนั้ นมาให้ ดังนั้นทาง
บริษัทฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และรอบระยะเวลาในการตรวจเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐาน ความดันลมยางที่
เหมาะสมจะท าให้ยางท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยืนยาว และลดการสิ้นเปลืองชื้อเพลิง 
 
การใส่สารหัวเชื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
หัวเชื้อน้ ามันเชื้อเพลิง การเลือกใช้จะต้องเลือกจากเทคโนโลยีในการผลิตโดยใช้วิธีแตกตัวโมเลกุลน้ ามันที่ใหญ่
เกินกว่าจะเผาไหม้ได้หมดจรด ให้เล็กลงในระดับ Nano เป็นการเพ่ิมเกรดน้ ามันให้สูงขึ้น มีค่าออกเทน และ/
หรือซีเทน สูงขึ้น พร้อมทั้งล้างหัวฉีดให้สะอาดและท างานเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องเติม แต่
จ าเป็นต้องเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกรดน้ ามันดีขึ้น แรงขึ้น สะอาดขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องยนต์อีกด้วย 
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การควบคุมการขับขี่อยู่ในช่วง 60-80 กม./ชม. 
ปัจจุบันทางห้างหุ้นส่วนฯ มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถยนต์อยู่ในช่วง 60-80 กม./ชม. 

แต่ยังไม่สมบูรณ์และเข้มงวด มีข้อมูลแต่ยังไม่มีการน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม ห้างหุ้นส่วนฯ 
จะด าเนินการอบรม และพัฒนาพนักงานในการขับขี่รถยนต์ ให้กับพนักงานขับรถยนต์ เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ในเรื่องความรู้ในการขับขี่ กฎหมายจราจรเบื้องต้น เทคนิคในการขับขี่ และออกรายละเอียด 
ข้อก าหนดส าหรับพนักงานขับรถ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถยนต์ให้อยู่ในช่วง 60 - 80 กม./ชม. 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน 

จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ดัชนีการใช้เชื้อเพลิง น าข้อมูลทุติยภูมิที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในอดีตของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง ที่มีแต่ข้อมูลเลขไมล์แต่ละเดือนมาท าการเรียบเรียงข้อมูล แล้ว น าข้อมูล
ดิบมาแปลงเป็นข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลต่างๆน ามาลงใน Excel แยกตามประเภทรถ เวลา และแปลง
เป็นค่าทางสถิติ เพ่ือน ามาปรับปรุง  
ชนิดของพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้  : น้ ามันดีเซล 

ใช้ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และน ามาเปรียบเทียบกับระยะทาง ในรอบ 5 เดือน ที่ผ่านมาโดย
น ามาแสดงเป็นกราฟและระบุเส้นแนวโน้มเพ่ือท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง ใน 3 
ลักษณะดังนี้ 
                  - แสดงค่าการใช้พลังงานและดัชนี ลิตร/กม. ของการขนส่งโดยรวมเป็นรายเดือน เพื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
                  - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและการใช้พลังงานเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ที่ไม่ก่อให้เกิดระยะทาง 
                  - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและดัชนีการใช้พลังงาน ลิตร/กม. เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการขับรถขนส่ง ที่ระยะทางต่างๆกัน 

น าข้อมูลที่มีในอดีตของห้างหุ้นส่วนฯ ที่มีแต่ละเดือนมาท าการเรียบเรียงข้อมูล แล้วน าข้อมูลดิบมา
แปลงเป็นข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์แยกตามประเภทเก็บรวบรวมข้อมูล คือการน าข้อมูลที่เก็บ
รวมรวมจากพนักงานขับรถขนส่งสินค้า เช่น ระยะทาง เลขไมล์ การเติมน้ ามัน ในเอกสารของ ห้างหุ้นส่วนฯ
เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วน อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 

ตารางท่ี. 14 ค่าเฉลี่ย ก่อนการปรับปรุง (Km/L) 

 
- ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนฯก่อนการปรับปรุง 9.13 (Km/L) 

70-7126 
1 ฒศ 
5879 

ฒญ 7640 ฒญ 7639 ฒษ 5970 ฒพ 4278 
2 ฒค 
6234 

5.73 11.81 6.84 7.56 12.02 8.26 11.66 
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ตารางท่ี. 15 ค่าเฉลี่ยหลังการปรับปรุง (Km/L) 

 

 
 

- ค่าเฉลี่ยรวมทั้งของห้างหุ้นส่วนฯ หมดหลังการปรับปรุง เพ่ิมข้ึนเป็น 10.42 (Km/L) 
 

ตารางท่ี. 16 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

 
- ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมดของ ห้างหุ้นส่วนฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.22 % 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การจัดท าระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของห้างหุ้นส่วน 
และ เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน โดยอาศัยแนวการจัดท าระบบบริหารจัดการพลังงานในภาค
ขนส่ง พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางและจ านวนลิตร ในรอบ 5 เดือน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ก่อน 
และ หลังการปรับปรุง แสดงค่าการใช้พลังงานและดัชนี ลิตร/กม และตั้งค่าเป้าหมายการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ต้องเพ่ิมข้ึน 10%   

ผลการวิจัยพบว่า อัตราสิ้นเปลืองของ ห้างหุ้นส่วนฯได้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของห้างหุ้นส่วนฯ
โดยแบ่งแยกอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง รถท้ังหมด 7 คัน ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย ก่อนการปรับปรุง  
ทะเบียน 70-7126 : 5.73 Km/L ทะเบียน 1 ฒศ 5879 : 11.81  Km/L  
ทะเบียน ฒญ 7640 : 6.84 Km/L ทะเบียน ฒญ 7639 : 7.56 Km/L 
ทะเบียน ฒษ 5970 : 12.02 Km/L   ทะเบียน ฒพ 4278 : 8.26 Km/L      
ทะเบียน 2 ฒค 6234 : 11.66 Km/L 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ก่อนการปรับปรุง ได้ 9.13 (Km/L) 
ค่าเฉลี่ย หลังจากการปรับปรุง  

70-7126 
1 ฒศ 
5879 

ฒญ 7640 ฒญ 7639 ฒษ 5970 ฒพ 4278 
2 ฒค 
6234 

6.23 12.97 7.43 10.67 13.74 8.90 13.05 

70-7126 
1 ฒศ 
5879 

ฒญ 7640 ฒญ 7639 ฒษ 5970 ฒพ 4278 
2 ฒค 
6234 

8.84 9.81 8.67 41.14 14.35 7.76 11.95 
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ทะเบียน 70-7126 : 5.73 Km/L เพ่ิมข้ึน 8.84%     ทะเบียน 1 ฒศ 5879 : 11.81  Km/L เพ่ิมข้ึน 9.81% 
ทะเบียน ฒญ 7640 : 6.84 Km/L เพ่ิมข้ึน 8.67%   ทะเบียน ฒญ 7639 : 7.56 Km/L เพ่ิมข้ึน 41.14% 
ทะเบียน ฒษ 5970 : 12.02 Km/L เพ่ิมขึ้น 14.35%  ทะเบียน ฒพ 4278 : 8.26 Km/L  เพ่ิมข้ึน 
7.76%     
ทะเบียน 2 ฒค 6234 : 11.66 Km/L เพ่ิมขึ้น 11.95% 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ หลังการปรับปรุง ได้ 10.42 (Km/L) 
ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.22 % ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมาย 4.22 %  
ซึ่ง สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้และ สรุปแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้  จ านวน 5 แนวทางได้แก่    - 
การอบรมพัฒนาการขับขี่ 
- การควบคุมลมดันยางให้เหมาะสม 
- การใส่สารหัวเชื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
- การควบคุมการขบัขี่อยู่ในช่วง 60-80 กม./ชม. 
- การซ่อมบ ารุงอย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดท าระบบบริหารจัดการพลังงาน
ในภาคขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่ง ท าให้ทราบอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
เชื้อเพลิง ของรถขนส่งสินค้า แต่ละคันของ ห้างหุ้นส่วนฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 
และ บุคคลทั่วไป  

 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ควรเก็บข้อมูล ระยะทาง , จ านวนลิตรที่เติมน้ ามัน  
2. จัดตารางซ่อมบ ารุงให้สม่ าเสมอ 
3. ตรวจเช็คลมยาง ให้มีค่ามาตรฐาน 
4. เป่าลมกรองอากาศ อาทิตย์ละครั้ง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา การใช้พลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ อัตราสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ เช่น รถใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน หรือ
น าไปศึกษาในเรื่อง ให้สั้นขึ้นเพ่ือให้ผลการพยากรณ์มีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน ควรท าให้ หลากหลาย ได้แก่  

1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 

3.ควรศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ 
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การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC  
กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด 

A STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF TRUCKING LOGISTICS SERVICES FOR 
EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: EEC 
IN CASE: DAOTAWANOOK CO., LTD 

นางสาวสรัลรัฐ รุ่งเรือง 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุก วิเคราะห์ความพร้อม และเพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วย
รถบรรทุกขนส่งสินค้าเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก 
จ ากัด โดยศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ ได้แก่เพศอายุระดับการศึกษา
ต าแหน่งประสบการณ์ท างาน เปรียบเทียบปัจจัยด้านองค์กร 7 ด้านทฤษฎี 7S McKenzie ได้แก่โครงสร้าง
องค์กรกลยุทธ์การจัดหาบุคลากรเข้าท างานรูปแบบธุรกิจระบบบริหารงานค่านิยมร่วมทักษะความช านาญของ
พนักงานเปรียบเทียบปัจจัยด้านการให้บริการทั่วไปของรถบรรทุกทฤษฎี Service Qualityได้แก่ ด้านการ
บริการด้านความปลอดภัยด้านความน่าเชื่อถือด้านการส่งมอบตรงต่อเวลา  เปรียบเทียบด้านปัจจัยด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ท าเลที่ตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ยกขนและขนถ่าย
สินค้า และข้อเสนอแนะอ่ืนๆโดยเทคนิควิจัยแบบปริมาณโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงาน หัวหน้างาน และพนักงานขับรถ บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด น า
แบบสอบถามแจกกลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 171 ชุด และเทคนิคเชิงคุณภาพโดยเลือกสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร  
ผู้จัดการ ที่มีความรู้และเชียวชาญมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยใช้ค านวณ SPSSและเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยการใช้การสัมภาษณ์ 

       ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยข้อมูลทั่วไปของพนักงานให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพบว่าผู้ตอบผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35-46 ปีขึ้นไป จ านวน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานขับรถแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 4 ปีขึ้นไป ปัจจัยด้านองค์กร ทฤษฎี McKinsey 7s ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งโดยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 
ประเด็นตามล าดับคือ  1.การจัดหาบุคลากรเข้าท างาน Staff2. ค่านิยมร่วม Share Value3.การบริหารจัดการ 
Style4.ระบบปฏิบัติงาน System5.กลยุทธ์ขององค์กร Strategy6.ทักษะ Skill7.โครงสร้างบริหารองค์กร 
Structure    



207 
 

 
 

       ปัจจัยด้านการให้บริการทั่วไปของรถบรรทุกทฤษฎี Service Quality  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับ 1. ด้านการส่งมอบตรงเวลา 2. ด้านความ
ปลอดภัย  3. ด้านนความรวดเร็ว 4. ความน่าเชื่อถือ  

       ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC  กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับ 1. อุปกรณ์ยกขนและขนถ่ายสินค้า มี
ค่าเฉลี่ย 2.ท าเลที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ย 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้า           
ABTRACT 

 This research on “A factors influencing theefficiency of trucking logistics service for 
Eastern Economic Corridor ( EEC) ”  The purposes of this research were tostudy factors 
influencing the efficiency of trucking logistics service for Eastern Economic Corridor (EEC) .  To 
analyze the readinessand offering the way to enhance efficiency of trucking logistics service. 
A case study of DAOTAWANOOKCo., Ltd where located in Choburi province. The method is to 
use a questionnaire survey from the sample group of 171 of office workers, manager, driver in 
Daotawanook Company which will be process by compute program SPSS and including the 
method of semi-structure interviews were use collect data.  

 The results of the study the efficiency of trucking logistics service for Eastern Economic 
Corridor (EEC) the analysis results level are high in general  and Form the result of McKinsey7 
theory result reversal high. They are  put  in  order  from  high  to  low  as  the  following : 
1.Staff   2.Share Value 3.Style 4.System 5.Strategy 6.Skill  7.Structure. 2)The results of Service 
Quality the analysis results level are high. They areput  in  order  from  high  to  low  as  the  
following : 1.Time delivery 2. Safety 3.Speed  4.Reliability  3)Infrastructure analysis result level 
are high.  They are put in order from high to low as the following  : 1. Material equipment 
2.Location 3.Technology 

Keyword: influencing the efficiency of trucking logistics service 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการพัฒนาประเทศ ระบบ
คมนาคม การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ASEAN Economic Community 
AEC ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดัน ASEAN ให้เป็นตลาดฐานเศรษฐกิจเดียวกัน มีการเคลื่อนย้าย การบริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ท าให้บริษัทต่างชาติมีตัวเลือกในการตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้า
มากขึ้น ซึ่งในระยะต่อไปความเชื่อมโยงทางภูมิภาคจะยกระดับขึ้นมากอีกขั้น ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรอินเดีย East-West Economic Corridor และ
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เชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคแหลมทอง North South Economic Corridor ท าให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาค และเหมาะสมกับการเป็นประตูสู่เอเชียได้ จิรา
มน สุธีรชาติ. (2017) เผยแพร่ในนิตยสารการเงินธนาคาร  

ประเทศไทยก าลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นการขับเคลื่อนปฏิรูปในประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ระบบ ปรับทิศทาง และ
การพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  เพ่ือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสินค้าแล ะ
ธุรกิจอีกด้วย และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นหนึ่ง
ในการพัฒนาและมีทิศทางที่ดีและมีความน่าสนใจมากโครงการหนึ่ง  ซึ่งจุดมุ่งหมายต้องการให้เป็น World-
Class Economic Zone เพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า อีกทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ Eastern Economic Corridor : EEC ยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการผลิตและการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาค การสนับสนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เติบโต จะก่อให้เกิดการขยายตัว
ของเศรษฐกิจประเทศอีกหลายด้าน จากการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ภาคการท่องเที่ยวและการ
ส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ค่อยๆเติบโตไปพร้อม 

จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าการแข่งขันทางภาคธุรกิจควรต้องยกระดับตามสภาวะที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารผู้ให้บริการด้านปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 
โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้า ซึ่งมีการแข่งขันการให้บริการที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการการให้บริการ
เคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และจ าเป็นต้องมีปัจจัยในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันผู้
ประกบการการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมากและมาตรฐานยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่
ก าลังจะเกิดขึ้น จึงควรมีการศึกษาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการสร้างความพร้อมและรับมือกับการแข่งขันที่เกิดขึ้น
อีกด้วย 

ความส าคญัของผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้า เป็นส่วนส าคัญท่ีสะท้อนถึงความมีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีศึกษา 
บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการรถบรรทุกรายใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี การปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์จึงจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการลองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยให้ความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการให้บริการให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะในยุค 4.0 อีกทั้งบริษัทฯตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ในเขต EEC ซึ่งมีการ
แข่งขันของผู้ประกอบการการให้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้าค้าสูง ผู้วิจัยจึงใช้กรณีบริษัท ดาวตะวันออก 
จ ากัด โดยศึกษา 1.ปัจจัยด้านองค์กร 7 ด้าน โดยใช้ทฤษฎี McKenzie 7s ดือ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ การ
จัดหาบุคลากรเข้าท างาน รูปแบบ ระบบ ค่านิยมร่วมทักษะ  2.ปัจจัยด้านบริการทั่วไปโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
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คุณภาพการบริการ (Service Quality) ศึกษาทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ความปลอดภัย และด้านเวลา ศึกษาความพร้อม  3.ปัจจัยด้านโตรงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม ทั้งหมด 3 
ด้านคือ ท าเลที่ตั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ยกขนและขนถ่ายสินค้า  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมของบริษัทกรณีศึกษาเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยรถบรรทุกขนส่งสินค้าในองค์กร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
ก าหนดกรอบแนวคิดและการสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัยโดยได้แบ่งเป็นทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดทฤษฎี Mckinsey 7-S  แนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ (Service 
Quality)ความหมายของการขนส่งสินค้าและเส้นทางจุดเชื่อต่อในภูมิภาคและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor: EEC 

 นอกจากนี้แล้วยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยภวัต ตั้งตรงจิตร  ได้ศึกษา
เรื่อง “ระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคม”นาคมจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”    เบญจวรรณ จู๋
แหลมฟ้า ได้ศึกษาเรื่อง“ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง โดยรถบรรทุกในภาคกลาง ของ บริษัท เบญจวรรณ 
แอนด์ บวร ขนส่ง จ ากัด”   มัณฑนา กระโหมวงศ์ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
ปาล์มน้ ามันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง”ชู สาลี, พนิดา,หรลดา,พงศ์,เฉย ไสย&
สม เดช ได้ศึกษาเรื่อง“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการน้ ามันด้วยรถบรรทุกจิต” ประภา แสงบู่วัฒนา ได้
ศึกษาเรื่อง “แบบจ าลองเชิงสาเหตุของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถโดยสารไม่ประจ าทาง” ศักดิ์ กองสุวรรณ, 
เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ”กันต์ธมน สุขกระจ่าง ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์
ตามล าดับชั้นของกระบวนการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”  วทัญญู ชูภักตร์ 
ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งลูกค้าของบริษัท เอบีซี”กุณฑลีย์ ปังคดานรา วท.บ.*
สรา อาภรณ์ ปร.ด* ,อรวรรณ แก้วบุญชู ปร.ด***ณัฐกมล ชาญสาธิตพร วท.ด.**** ได้ศึกษาเรื่อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุกสารเคมี ” 
กาญจน์วจี ธนโชติรุ่งสาทิส ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งข้าวไทยใน
เส้นทางขนส่งจากจังหวัดนครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ” 
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3. ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่ท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การให้บริการการขนส่ง
สินค้าในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC 

2. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ( Sample group) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง มีกลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานของ บริษัท ดาวตะวันออก 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่อยู่ในเขตกิจกลุ่ม EEC ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดที่อยู่ใน
แผนพัฒนาได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

การค านวณกลุ่มตัวอย่าง ใช้หลักของความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทฤษฎี Taro Yamaneในการค านวณ ซึ่งทั้งนี้ได้กลุ่มตัวให้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้า ในจังหวัด
ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 171 ชุด  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ใช้วิธีแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตัวอย่าง ใช้หลักของความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้สูตรการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ในการค านวนซึ่งทั้งนี้ได้กลุ่มตัวให้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้า ในจังหวัด
ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 171 ชุด สติกส์ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง มีกลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานของ 
บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่อยู่ในเขตกิจกลุ่ม EEC ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นหนึ่ง
ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในแผนพัฒนาได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

2.การสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยการใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured or Guided 
Interview) และท าการสัมภาษณ์จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants)  

ในการก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักผู้วิจัยจะท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)   

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1.นายประสิทธิ์ รุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด 

2.นายสราวุฒิ  รุ่งเรือง      รองผู้บริหาร บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด 

3.นายกานต์ พงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาและบริหารลูกค้า บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด 
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5. ผลการศึกษา 

       การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2และเพศหญิง จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ จ านวนและ
ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ (n = 171)ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45ปีขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 25-
35 ปี จ านวน 42 คน  คิดเป็น ร้อยละ 24.6  อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.7   อายุต่ า
กว่า 25 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.3 ตามล าดับ  

        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานขับรถจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8  รองลงมา
ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าควบคุมรถจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.8  ต าแหน่งหัวหน้าพนักงานจัดรถจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  ต าแหน่งบัญชี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2ต าแหน่งการตลาด จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ1.2  ต าแหน่งดูแลลูกค้าจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ1.2  ต าแหน่งอนุเลขา จ านวน 1 คน ร้อยละ 
0.6  ต าแหน่งจัดซื้อ จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.6  ต าแหน่งบุคคล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3
และระดับปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  

       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
38 รองลงมาได้แก่ มรประสบการณ์ท างานมากกว่า 2 ปี แต่ไม้เกิน 3 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  
มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 3ปีแต่ไม่เกิน 4ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.1 มีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 1ปีแต่
ไม่เกิน 2ปี  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมีประสบการณ์ท างาน ไม่เกิน 1 ปี  จ านวน 8  คน คิด
เป็นร้อยละ 4.7 

       ปัจจัยด้านองค์กร ทฤษฎี McKinsey 7sส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัดมี
ค่าเฉลี่ย 3.77 โดยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ประเด็น ตามล าดับคือ 
1.การจัดหาบุคลากรเข้าท างาน Staff  มีค่าเฉลี่ย 3.93  2. ค่านิยมร่วม Share Value มีค่าเฉลี่ย 3.873. การ
บริหารจัดการ Styleมีค่าเฉลี่ย 3.78 4.ระบบปฏิบัติงาน System มีค่าเฉลี่ย3.775.กลยุทธ์ขององค์กร 
Strategy มีค่าเฉลี่ย3.766.ทักษะ Skill  มีค่าเฉลี่ย3.767.โครงสร้างบริหารองค์กร Structure   มีค่าเฉลี่ย 3.56   

       ปัจจัยด้านการให้บริการทั่วไปของรถบรรทุกส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก มีค่าเฉลี่ย 
3.99 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับ 1. ด้านการส่ง
มอบตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.12  2. ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.06  3. ด้านความรวดเร็วมีค่าเฉลี่ย3.92  4. 
ความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ย3.88 
       ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก มีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับ
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มากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับ 1. อุปกรณ์ยกขนและขนถ่ายสินค้า มี
ค่าเฉลี่ย 4.02 2.ท าเลที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.92 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการให้บริการทั่วไปของรถบรรทุกส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก มากที่สุด  เนื่องบริษัทให้บริการขนส่งทางถนน  เพ่ือความ
สะดวกในการขนย้าย  เพ่ือการส่งสินค้าได้ทันเวลาที่มีจ ากัดตรงเวลา  ทางบริษัทจะให้ความส าคัญต่อการ
จัดสรรเวลา  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตให้ความส าคัญมาก การที่สินค้าไปสู่ปลายทางในระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน
โดยในการขนย้ายสินค้าพนักงานจะต้องมีความระมัดระวัง ทั้งคนและทรัพย์เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่อง
ด้วยโยบายรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC  ส่งผลให้บริษัทต้องจ าเป็นสร้างการแข่งขันทางประ
สิทธิ เนื่องจากนโยบายรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ปรับปรุงระบบการขนส่งให้มีความหลาก  
ท าให้ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกในการขนส่งที่มากขึ้น  การบริการทั่วไปของรถบรรทุกที่ดีจึงเป็นหัวใจส าคัญในการ
เพ่ิมขีดการแข่งขัน รวมทั้งบริษัท ดาวตะวันออก  เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท และ
เป็นสิ่งจูงใจที่จะท าให้มีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีในระยะยาวต่อบริษัท  รวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อ  
และความส าเร็จส าหรับผู้ให้บริการ 
 “ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าได้รับการตอบรับมากกว่า 80 % 90 % แต่ได้รับความไว้ใจจากแต่ละเจ้า 
10ปี 20 ปี ความปลอดภัยในการปฏิบัติติงานเกิดอุบัติเหตุน้อยถึงน้อยมาก ด้านความรุนแรงถึงเสียชีวิตแทบจะ
ไม่เคยเกิดขึ้น ตรงต่อเวลาดูจากการประเมิณของของเค้าส่วนมากจะได้คะแนนเต็ม 10 ตลอดความรวดเร็วใน
การขนส่งสินค้า ปฏิบัติได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง” (นายสราวุฒิ รุ่งเรือง,2560, สัมภาษณ์) 
“ผมคิดจะเพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทส่วนใหญ่ ก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของ บุคลากร เรื่อง
ความรับผิดชอบงานให้เป็นสัดส่วน และเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและตรวจสอบได้ของตัวรถขนส่งซึ่งส่วน
นี้ปมคิดว่าส าคัญ” (นายกานต์ พงศ์พิพัฒน์, 2560, สัมภาษณ์) 
        จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์กร ทฤษฎีตามหลักMcKinsey 7sส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาว
ตะวันออกในระดับมาก เนื่องจากปัจจัยด้านองค์กรจะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับองค์กร  เพื่อสร้างความพร้อม
ต่อความเสี่ยงในการบริหารงาน  และเป็นกลยุทธในการสร้างเครือข่าย โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพในด้านคุณภาพขององค์กรการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Plan) การ
วางแผนต้องอธิบายถึงองค์ประกอบ  มีการส่งบุคคลกรในองค์กรไปอบรม  เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ การให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ต้องให้ความเอาใจใส่ในการบริหารคุณภาพ 
       ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
นั้นจะเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้ด าเนินการได้อย่างราบรื่น สร้างการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการขนส่งในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ จะต้องครอบคลุมไปด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ขนส่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บการพัฒนาเทคโนโลยี
การเคลื่อนย้ายการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืน ๆและเป็นส่วนส าคัญการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมไปถึงกระบวนการจัดเก็บสินค้าบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
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จนถึงมือผู้บริโภคซึ่งการจัดการโลจิสติกส์จะมุ่งเน้นที่กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการ
จัดเก็บการกระจายสินค้าและบริการการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค  
 “จะใช้ระบบอิเล็คทอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น ให้ความส าคัญกับไอทีมากขึ้นต้องดูหลายๆอย่าง กิจกรรม
คลังสินค้าอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่านสินค้าเป็นหลัก แต่กิจกรรมขนส่งเป็นการขนส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุด
หนึ่ง ด้านการขนส่งจึงเฉพาะขนย้ายสินค้าเท่านั้น งานขึ้นลงสินค้าหรือใช้อุปกรณ์ขนถ่ายจะเป็นหน้าที่ส่วนของ
คลังและเจ้าของสินค้าเท่านั้น” 
       เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ให้บริการยังพัฒนาตัวให้ทันระบบเทคโนโลยีที่ก้าวไกล  เพ่ือการสื่อสาร
กับผู้รับบริการ  และพนักงานได้รวดเร็ว ป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  รวมทั้งเพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 “จากสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ใช้เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการท างานได้เช่นการใช้ Applications ที่รวบรวมการท างานทั้งหมดลงไป 
การให้พนักงานขับรถใช้ Application ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้าน ต่อไปอาจจะเป็น Paperless 
อาจจะเก็บข้อมูลลงอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้กระดาษและเก็บข้อมูลลง Server และสามารถประมวลผลออกมา
ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นผลดีทางด้านประสิทธิภาพในการท างานที่อาจจะดีขึ้น 
6. อภิปรายผล 

       ปัจจัยด้านการให้บริการทั่วไปของรถบรรทุกส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก มีค่าเฉลี่ย 
3.99 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับ 1. ด้านการส่ง
มอบตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.12  2. ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.06  3. ด้านความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย3. 92  
4. ความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย3.88  ซึ่งสอดคล้องกับงานของมัณฑนา กระโหมวงศ์ ,(2013) พบว่าการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ ามันที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องส่งมอบตามความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดในเวลา
อันรวดเร็วและเกิดต้นทุนการขนส่งหรือโลจิสติกส์ที่ต่ า ปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลถึงคุณภาพผลผลิตจากสวนของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและการพิจารณาในด้านโครงสร้างต้นทุนการขนส่งผลผลิตไปถึงผู้รับซื้อรายย่อย
หรือโรงงานสกัดปาล์มน้ ามันภายใน 48 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถรักษาคุณภาพของและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง
หลักการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ในการกระจายหรือเคลื่อนย้าย
ผลผลิตปาล์มน้ ามันไปยังลูกค้า 
       ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก มีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับ 1. อุปกรณ์ยกขนและขนถ่ายสินค้า มี
ค่าเฉลี่ย 4.02 2.ท าเลที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.92 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผลให้เกิดการแข่งขันและ
พัฒนาด้านการขนส่งโลจิสติก  สามารถก าหนดงบประมาณ  และวางแผนการเคลื่อนย้ายได้ยังเจน สอดคล้อง
กับ  จักรกฤษณ์ ดวงพัสตร (2556) การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ พบว่า
การมาตรการส าหรับภาครัฐและเอกชนควรเร่งปรับตัวเพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยออกมาตรการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกวิเคราะห์ความพร้อมและ เพ่ือเสนอ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก EEC กรณีศึกษา บริษัท ดาวตะวันออก จ ากัด เปรียบเทียบปัจจัยด้านองค์กร 7 ด้านทฤษฎี 7S 
McKenzie ได้แก่โครงสร้างองค์กรกลยุทธ์การจัดหาบุคลากรเข้าท างานรูปแบบธุรกิจ ระบบบริหารงานค่านิยม
ร่วมทักษะความช านาญของพนักงานเปรียบเทียบปัจจัยด้านการให้บริการทั่วไปของรถบรรทุกทฤษฎี Service 
Qualityได้แก่ ด้านการบริการด้านความปลอดภัยด้านความน่าเชื่อถือด้านการส่งมอบตรงต่อเวลาเปรียบเทียบ
ด้านปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมได้แก่ท าเลที่ตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ยกขน
และขนถ่ายสินค้า  

       ทุกด้านมีความพร้อมที่จะรองรับและรับมือได้ในระดับดีมากแต่ทั้งนี้บริษัทฯยังขาดในเรื่องความรู้ความ
เข้าใจทางด้านภาษาต่างประเทศ และยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ทันสมัย ดังนั้นบริษัท ควรเพ่ิม
การฝึกอบรมและให้ความรู้ทั้งทางด้านทักษะต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
เพ่ือมากขึ้นอย่างเป็นสม่ าเสมอ 
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การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา ร้านรักแว่น 

EYE GLASSES DEMAND FORECASTING FOR RAK WAN SHOP 

อนุสรณ์ บุญสง่า 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันธุรกิจร้านแว่นตามีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านค้าทั่วไป ที่มีหลากหลาย
ยี่ห้อและหลายรูปแบบ ปัจจัยที่ส าคัญของร้านแว่นตา คือการบริหารต้นทุนของสินค้า จึงจ าเป็นจะต้องแก้ไข
จุดอ่อนของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งการค้นคว้าอิสระนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพยากรณ์การ
สั่งซื้อสินค้าของร้านรักแว่น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าเคลื่อนไหวช้าและไม่มีการเคลื่อนไหว โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และน าข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียลแบบง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอย การพยากรณ์นาอีฟ และวิธีแยกส่วนประกอบ เพ่ือหาตัว
แบบที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์และค านวณหายอดสั่งซื้อแว่นสายตาที่ใกล้เคียงกับความต้องการจริง 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้พบว่า การพยากรณ์วิธีแยกส่วนประกอบได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงมากกว่าการพยากรณ์รูปแบบอ่ืน 
โดยมีค่า MAD , MSE และ MAPE ต่ าสุด คือ Rayban เท่ากับร้อยละ 1.34,  2.34 และ 52.63 ตามล าดับ 
LEVI’S เท่ากับร้อยละ 2.15,  6.20 และ 33.70 ตามล าดับ และ Frank Custom เท่ากับร้อยละ 4.40,  27.47 
และ 25.85 ตามล าดับ 

นอกจากการพยากรณ์ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ จะเหมาะสมกับการพยากรณ์ยอดขายยังสามารถใช้
ในการวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังในธุรกิจร้านแว่น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอ่ืนๆ เช่นกัน 

ค าส าคัญ : การพยากรณ์วิธีแยกส่วนประกอบ,วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ABSTRACT 

Nowadays, glasses shop for eyesight is in high competition status, no matter in the 
form of normal retailers which contain several brands and patterns of model within I one 
shop. The key factor of glasses shop for eyesight is to manage the cost of the products, thus 
make it necessary to deal with the weak point of this business model and increase the 
potential strength in order to complete with other competitors. This IS study's objective is to 
predict the order from one glasses shop called "Rak Van" shop and find the solution of being 
slow stock turnover of "Rak Van" glasses shop. Having datas collection by Nov 2015  to Nov 
2016 and from the collected datas, analyse the ratios of moving stock and other ratios to find 
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the appropriate tools to predict and calculate the most likely method of analysis. As a result, 
the prediction of components is most likely method than the others, Rayban have lowest 
MAD, MSE and MAPE rate by equal to 1.34 , 2.34  and 52.63.  However, the other brand like 
LEVI'S equal to 2.15, 6.20, and 33.70. The other brand like Frank Custom equal to 4.40, 27.47, 
and 25.85.  

To predict by using components methods not only the most appropriate and good to 
predict the total in sale, but also make the businrss owner be able to manage the stock in 
the warehouse, and also including other retailers shop as well 

KEY WORDS : , the prediction of components is most likely method,  analyse the ratios 

1.ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน ตลาดแว่นตาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัว
มากขึ้น มีการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกทั่วไป ที่มีหลากหลายยี่ห้อและหลาย
รูปแบบที่มีการแข่งขันดุเดือดทางด้านราคาและแคมเปญต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย ปัจจัยที่ส าคัญของร้านแว่นตา 
ไม่ใช่แค่การขายของถูกในสินค้าใหม่ แต่มันคือการที่เราสามารถแก้ปัญหาของธุรกิจแว่นตาแบบเดิมๆ โดยที่
ทางร้านต้องมีศักยภาพในการสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็สามารถคุมต้นทุนได้ และปัจจัยอีก
ด้านคือ การด าเนินชีวิตขอผู้คนมีความเร่งรีบมากขึ้น เพราะมีกระแสค่านิยมที่มาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ แทบเลต 
และ สมาร์ทโฟน ซึ่งส่งผลเสียแก่สุขภาพทางสายตา ยิ่งผู้บริโภคที่มีการท างานหนักและพักผ่อนน้อยลง มีการ
ดูแลสุขภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้ปริมาณผู้มีปัญหาสายตาเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการที่บุคคลทั่วไปอายุมากขึ้น
ด้วย  

ธุรกิจร้านแว่นตา เป็นธุรกิจที่มีการสั่งซื้อสินค้ามาเพ่ือขายนั้น ต้องมีการสต๊อกสินค้า ก่อให้เกิดต้นทุน
จม การตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อสินค้านั้น ถ้าสั่งซื้อมากเกินไปจะส่งผลให้สินค้าเคลื่อนไหวช้าและที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหว ซึ่งทางร้านอาจจะต้องขายขาดทุนในที่สุด เพ่ือน าสินค้ารุ่นใหม่ๆเข้ามาขาย  เนื่องจาก
กระบวนการสต๊อกสิ้นค้านั้น จะท าให้เกิดต้นทุนแล้ว ในทางตรงกันข้ามถ้าสั่งซื้อมาในจ านวนที่น้อยเกินไปอาจ
ไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค ท าให้เกิดการเสียโอกาสขึ้นและทางผู้บริโภคอาจหันไปหาสินค้าที่ร้าน
คู่แข่งได้  ส่งผลให้ทางร้านสูญเสียลูกค้าและรายได้ การพยากรณ์การสั่งซื้อ จะเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้  
ถ้าการขายสินค้าในจ านวนที่สอดคลองกับยอดสั่งซื้อที่พยากรณ์ไว้จะส่งผลให้ธุรกิจไม่ขาดทุนและมีรายได้ตาม
ที่ตั้งเป้าท่ีตั้งไว้อีกด้วย   

จากการบริหารร้านรักแว่น ผู้วิจัยพบปัญหาในการบริหารสต็อกที่มีปริมาณสินค้าที่มีความเคลื่อนไหว
ช้าและท่ีไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้ามีปริมาณท่ีมากเกินไป และมีสินค้าบางชนิดที่น้อยเกินไป
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากในบริเวณใกล้เคียง จึงท าให้ผู้วิจัยจัดท า
แผนการพยากรณ์สินค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถน าไปปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านรักแว่น 
2. น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 

3.ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ทฤษฎีการพยากรณ์ 
(Forecasting) มีหลายรูปแบบ วิธีการและการใช้งานที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสม ทั้งนี้
รูปแบบการพยากรณ์ที่นิยมใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ โดยเฉพาะเพ่ือการคาดการณ์ยอดขาย หรือการสั่งซื้อ
สินค้าหรือวัตถุดิบ มี 12 รูปแบบ ได้แก่ การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving averages), การ
เฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู่ (Double Moving Average), วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted 
Moving Average), วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Exponential Moving Average), วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนจุดตรงกลาง 
(Cantered Moving Average), วิ ธี ปรับ เรี ยบแบบเ อ็กซ์ โพเนนเชี ยลแบบง่ าย  (Single Exponential 
Smoothing Method), การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มตามวิธีของ Holt (Exponential smoothing 
Adjusted for Trend: Holt’s Method), การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มและฤดูกาลตามวิธีของ Winters 
(Exponential smoothing Adjusted for Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model), การวิเคราะห์
สมการถดถอย (Regressions Analysis), วิธี Box-Jenkins ด้วยแบบจ าลอง (ARIMA), การพยากรณ์นาอีฟ 
(Naïve Forecast), วิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกวิธี Simple 
Moving Average, Weighted Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Simple Regression 
Analysis, Naïve Methods และ Decomposition Method ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ของ กรณีศึกษา ซึ่ง
เป็นร้านแว่นตาขนาดเล็ก และมีจ านวนข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน ท าให้โดยน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามวิธีการวิจัย
ต่อไป 

4.ขอบเขตการวิจัย 

1. ร้านรักแว่นดอนเมือง 
2. ข้อมูลยอดขาย ระยะในการน าข้อมูลมาพยากรณ์ 2 ปี 
3. กรอบแว่นสายตา 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ร้านรักแว่น กรณีศึกษาตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ เขตดอนเมือง ก่อตั้งเมื่อปี 2553 จดทะเบียน วันที่ 14 
พฤศจิกายนพ.ศ. 2556 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกจากกลุ่มสินค้าประเภทกรอบแว่นตาที่มียอดขายสูง
ที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 

 
ยี่ห้อ รหัสสินค้า 

Rayban RB2008 

Levi’S LS5000 



219 
 

 
 

Frank Custom FC3010 

 

การรวบรวมข้อมูล 

1. ยอดขายสินค้าร้านรักแว่น 

2. ยี่ห้อและปริมาณ 

3. ปริมาณการจ าหน่ายของแว่นตา 

โดยเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาณความต้องการสั่งซื้อในอนาคตและหา
ปริมาณแว่นตาที่เหมาะสมของร้านรักแว่น  

น าข้อมูลทุติยภูมิที่มียอดการขายในอดีตของร้าน ที่มีแต่บิลแต่ละเดือนมาท าการเรียบเรียงข้อมูล แล้ว 
น าข้อมูลดิบมาแปลงเป็นข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลยอดขายน ามาลงใน excel แยกตามรุ่นเวลา และ
แปลงเป็นค่าทางสถิติ เพ่ือน ามาพยากรณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลยอดขายในอดีต เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลและท าการพยากรณ์และเปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ทีได้จากวิธีพยากรณ์ต่าง ๆ ทั้ง 6 วิธี  คือ วิธี Simple Moving Average, 
Weighted Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Simple Regression Analysis, Naïve 
Methods และ Decomposition Method  

 

เดือน / ป ี ยอด 

ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ Rayban 

Moving 
average

s 

Weighte
d 

Moving 
Average 

Simple 
exponenti

al 
smoothing 

Simple 
Regressio

n 
Analysis 

Naïve 
Metho

ds 

Decomposi
tion 

Method 

มกราคม 58 3 - - 3.42 4.23 - 4.23 

กุมภาพันธ์ 58 8 - - 3.29 4.16 3 4.40 

มีนาคม 58 4 - - 4.70 4.09 8 4.48 

เมษายน 58 1 5.00 5.17 4.49 4.02 4 2.84 
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เดือน / ป ี ยอด 

ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ Rayban 

Moving 
average

s 

Weighte
d 

Moving 
Average 

Simple 
exponenti

al 
smoothing 

Simple 
Regressio

n 
Analysis 

Naïve 
Metho

ds 

Decomposi
tion 

Method 

พฤษภาคม 58 6 4.33 3.56 3.45 3.94 1 4.00 

มิถุนายน 58 5 3.67 3.83 4.21 3.87 6 4.16 

กรกฎาคม 58 3 4.00 4.27 4.45 3.80 5 4.24 

สิงหาคม 58 4 4.67 4.50 4.01 3.73 3 2.68 

กันยายน 58 2 4.00 3.95 4.01 3.66 4 3.78 

ตุลาคม 58 4 3.00 2.96 3.41 3.59 2 3.93 

พฤศจิกายน 58 3 3.33 3.33 3.58 3.52 4 3.99 

ธันวาคม 58 5 3.00 3.03 3.41 3.45 3 2.52 

มกราคม 59 2 4.00 4.03 3.89 3.38 5 3.55 

กุมภาพันธ์ 59 3 3.33 3.31 3.32 3.31 2 3.69 

มีนาคม 59 4 3.33 3.28 3.22 3.24 3 3.74 

เมษายน 59 1 3.00 3.05 3.46 3.17 4 2.36 

พฤษภาคม 59 2 2.67 2.62 2.72 3.10 1 3.32 

มิถุนายน 59 2 2.33 2.29 2.50 3.03 2 3.45 

กรกฎาคม 59 4 1.67 1.69 2.35 2.96 2 3.50 

สิงหาคม 59 1 2.67 2.70 2.85 2.89 4 2.21 

กันยายน 59 5 2.33 2.32 2.29 2.82 1 3.10 

ตุลาคม 59 4 3.33 3.35 3.11 2.75 5 3.21 

พฤศจิกายน 59 2 3.33 3.38 3.37 2.68 4 3.25 

ธันวาคม 59 4 3.67 3.62 2.96 2.61 2 2.05 
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เดือน / ป ี ยอดขา
ยจริง 

ค่าพยากรณ์ LEVI’S 

Moving 
average

s 

Weighte
d 

Moving 
Average 

Simple 
exponent

ial 
smoothin

g 

Simple 
Regressio

n 
Analysis 

Naïve 
Metho

ds 

วิธีแยก
ส่วนประกอบ 
(Decomposi

tion 
Method) 

มกราคม 58 6 - - 7.25 8.36 - 8.50 

กุมภาพันธ์ 58 12 - - 6.88 8.26 6 8.71 

มีนาคม 58 7 - - 8.41 8.17 12 8.50 

เมษายน 58 3 8.33 8.50 7.99 8.07 7 5.47 

พฤษภาคม 58 9 7.33 6.33 6.49 7.97 3 8.29 

มิถุนายน 58 13 6.33 6.50 7.24 7.88 9 8.50 

กรกฎาคม 58 10 8.33 9.00 8.97 7.78 13 8.29 

สิงหาคม 58 5 10.67 10.72 9.28 7.68 10 5.34 

กันยายน 58 11 9.33 8.95 8.00 7.59 5 8.09 

ตุลาคม 58 7 8.67 8.71 8.90 7.49 11 8.28 

พฤศจิกายน 58 6 7.67 7.74 8.33 7.39 7 8.09 

ธันวาคม 58 10 8.00 7.83 7.63 7.30 6 5.20 

มกราคม 59 4 7.67 7.76 8.34 7.20 10 7.88 

กุมภาพันธ์ 59 8 6.67 6.61 7.04 7.11 4 8.07 

มีนาคม 59 7 7.33 7.28 7.33 7.01 8 7.88 

เมษายน 59 3 6.33 6.40 7.23 6.91 7 5.07 

พฤษภาคม 59 5 6.00 5.89 5.96 6.82 3 7.67 

มิถุนายน 59 6 5.00 4.96 5.67 6.72 5 7.86 

กรกฎาคม 59 9 4.67 4.73 5.77 6.62 6 7.67 

สิงหาคม 59 4 6.67 6.74 6.74 6.53 9 4.93 
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เดือน / ป ี ยอดขา
ยจริง 

ค่าพยากรณ์ LEVI’S 

Moving 
average

s 

Weighte
d 

Moving 
Average 

Simple 
exponent

ial 
smoothin

g 

Simple 
Regressio

n 
Analysis 

Naïve 
Metho

ds 

วิธีแยก
ส่วนประกอบ 
(Decomposi

tion 
Method) 

กันยายน 59 9 6.33 6.30 5.92 6.43 4 7.47 

ตุลาคม 59 6 7.33 7.33 6.84 6.33 9 7.64 

พฤศจิกายน 59 5 6.33 6.37 6.59 6.24 6 7.46 

ธันวาคม 59 9 6.67 6.61 6.11 6.14 5 4.79 

 

เดือน / ป ี ยอด
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ Frank Custom 

Moving 
average

s 

Weighte
d 

Moving 
Average 

Simple 
exponent

ial 
smoothin

g 

Simple 
Regressi

on 
Analysis 

Naïve 
Method

s 

วิธีแยก
ส่วนประกอบ 

(Decompositi
on Method) 

มกราคม 58 18 - - 18.67 16.58 - 15.38 

กุมภาพันธ์ 58 21 - - 18.47 16.76 18 19.83 

มีนาคม 58 13 - - 19.23 16.94 21 14.65 

เมษายน 58 15 17.33 16.50 17.36 17.12 13 15.95 

พฤษภาคม 58 14 16.33 15.67 16.65 17.30 15 16.23 

มิถุนายน 58 25 14.00 14.08 15.86 17.49 14 20.91 

กรกฎาคม 58 11 18.00 18.67 18.60 17.67 25 15.43 

สิงหาคม 58 12 16.67 16.50 16.32 17.85 11 16.78 

กันยายน 58 24 16.00 15.38 15.02 18.03 12 17.07 

ตุลาคม 58 32 15.67 16.21 17.72 18.21 24 21.98 
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เดือน / ป ี ยอด
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ Frank Custom 

Moving 
average

s 

Weighte
d 

Moving 
Average 

Simple 
exponent

ial 
smoothin

g 

Simple 
Regressi

on 
Analysis 

Naïve 
Method

s 

วิธีแยก
ส่วนประกอบ 

(Decompositi
on Method) 

พฤศจิกายน 58 18 22.67 23.41 22.00 18.39 32 16.21 

ธันวาคม 58 26 24.67 24.47 20.80 18.58 18 17.62 

มกราคม 59 12 25.33 25.15 22.36 18.76 26 17.91 

กุมภาพันธ์ 59 14 18.67 18.50 19.25 18.94 12 23.05 

มีนาคม 59 21 17.33 17.03 17.68 19.12 14 16.99 

เมษายน 59 11 15.67 15.88 18.67 19.30 21 18.46 

พฤษภาคม 59 18 15.33 15.27 16.37 19.48 11 18.75 

มิถุนายน 59 15 16.67 16.60 16.86 19.67 18 24.12 

กรกฎาคม 59 13 14.67 14.75 16.30 19.85 15 17.77 

สิงหาคม 59 21 15.33 15.24 15.31 20.03 13 19.30 

กันยายน 59 18 16.33 16.44 17.02 20.21 21 19.59 

ตุลาคม 59 28 17.33 17.42 17.31 20.39 18 25.19 

พฤศจิกายน 59 21 22.33 22.44 20.52 20.57 28 18.55 

ธันวาคม 59 27 22.33 22.38 20.66 20.76 21 20.13 

 

จากค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนสมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (MSE) และ
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ในช่วงเวลาเดียวกันซึ้งมีผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
ความคลาดเคลื่อน พบว่า ค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) ให้ค่า MAD 
, MSE และ MAPE ต่ าสุด คือ Rayban เท่ากับ 1.34,  2.34, 52.63% และLEVI’S เท่ากับ 2.15,  6.20, 
33.70%และ Frank Custom เท่ากับ 4.40,  27.47และ 25.85%ตามล าดับ แสดงว่าข้อมูลยอดขายในการ
พยากรณ์ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) เหมาะสมที่สุด 
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แว่นตา วิธีพยากรณ์ MAD MSE MAPE 

Rayban Moving averages 1.21 2.41 59.51% 

Weighted Moving Average 1.25 2.61 61.10% 

Simple exponential smoothing 0.63 0.60 64.23% 

Simple Regression Analysis 1.32 2.51 58.54% 

Naïve Methods 2.17 6.42 86.56% 

Decomposition Method 1.34 2.34 52.63% 

LEVI’S Moving averages 2.22 8.06 39.35% 

Weighted Moving Average 2.28 8.34 40.30% 

Simple exponential smoothing 1.34 2.73 43.43% 

Simple Regression Analysis 2.24 6.91 38.39% 

Naïve Methods 3.75 16.67 59.72% 

Decomposition Method 2.15 6.20 33.70% 

Frank 
Custom 

 

Moving averages 4.75 40.69 26.47% 

Weighted Moving Average 4.76 40.64 26.51% 

Simple exponential smoothing 1.64 3.96 29.88% 

Simple Regression Analysis 4.79 32.64 27.98% 

Naïve Methods 7.08 67.25 41.04% 

Decomposition Method 4.40 27.47 25.85% 

 
5.สรุปผลการวิจัย 

การน าเทคนิคพยากรณ์ความต้องการแว่นตาไปใช้กับร้านรักแว่น จากการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 
Simple Moving Average, Weighted Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Simple 
Regression Analysis, Naïve Methods และ Decomposition Method กับร้ านรักแว่น โดยมีข้ อมูล
ยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือการพยากรณ์ความต้องการ
สั่งซื้อแว่นตาทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ Rayban, Levi’s, Frank Custom  ผลการน ามาเปรียบเทียบได้ว่า  
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จากการวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสินค้า 3 ชนิด ของตัวแบบพยากรณ์จากวิธีการ
พยากรณ์ท้ัง 6 วิธี พบว่า ค่าพยากรณ์ที่ได้จากวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method)ให้ค่า MAD , 
MSE และ MAPE ต่ าสุด คือ Rayban เท่ากับ 1.34,  2.34, 52.63% และLEVI’S เท่ากับ 2.15,  6.20, 33.70%
และ Frank Custom เท่ากับ 4.40,  27.47และ 25.85% ตามล าดับ แสดงว่าข้อมูลยอดขายในการพยากรณ์
ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) เหมาะสมทีสุด เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง
ยอดขายสินค้าจริงกับยอดขายจากการพยากรณ์ MAD , MSE และ MAPE ต่ าที่สุด 

ดังนั้นจะพบว่าการวิเคราะห์เลือกวิธีการพยากรณ์  Decomposition Method ที่น ามาใช้ในการ
พยากรณ์ ยอดขายสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม จะได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริง
มากกว่าการพยากรณ์รูปแบบอ่ืน จึงสรุปได้ว่าการเลือกใช้วิธีการพยากรณ์แยกส่วนประกอบ (Decomposition 
Method) เหมาะสมกับธุรกิจร้านแว่น โดยการพยากรณ์การสั่งซื้อแว่นสายตาแต่ละชนิด สามารถช่วยในการ
แก้ไขปัญหาสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและสามารถน าไปปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา ร้านรักแว่น โดยวิธีการพยากรณ์แยก
ส่วนประกอบ (Decomposition Method) ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริงมากกว่าการ
พยากรณ์รูปแบบอ่ืนโดยมีค่าค่า MAD , MSE และ MAPE ต่ าสุด คือ Rayban เท่ากับ 1.34,  2.34, 52.63% 
และLEVI’S เท่ากับ 2.15,  6.20, 33.70% และ Frank Custom เท่ากับ 4.40,  27.47และ 25.85% ตามล าดับ 
มีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างยอดขายสินค้าจริงกับยอดขายจากการพยากรณ์ MAD , MSE และ MAPE ต่ า
ที่สุด ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัย
รัตน์ อัตตวนิช,และธนัญญา วสุศรี (2546) ผลการจัดการคลังสินค้าผ้าที่เหมาะสม ส าหรับอุตสาหกรรมสิงทอ
ของกรณีศึกษา จากกรณีศึกษาพบว่า ค่าพยากรณ์ท่ีได้จากวิธีแยกส่วนประกอบให้ค่า MAD , MSE และ MAPE 
ต่ าสุด คือเท่ากับ 45374.67,  3671921993.80 และ 21.60 ตามล าดับ แสดงว่าข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อชุดนี้ 
พยากรณ์ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ เหมาะสมที่สุด เพราะให้ค่า MAD , MSE และ MAPE ต่ าสุด จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการพยากรณ์ ด้วยวิธี แยกส่วนประกอบสามารถน ามาใ ช้ได้จริงในโรงงาน
กรณีศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายได ้  
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การศึกษาความร่วมมือระหว่างร้านแว่นตารายย่อย 
เพื่อสร้างความเปรียบในการแข่งขัน   

A STADY OF COLLABORATIVE BETWEEN RETAIL GOGGLES SHOPS TO BUILDING 
COMPETITIVE ADVANTAGE 

อนุกูล    แป้นแก้ว 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจที่แข่งขันร้านแว่นตากลุ่มรายย่อย 
ลูกค้ามีความต้องการสินค้าแว่นตาในแต่ครั้งรวมถึงการสต็อกสินค้าแว่นตาสร้างความเปรียบเทียบต่างๆเพ่ือ
ความได้เปรียบการแข่งขันท าให้เกิดความร่วมมือเป็นพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย 

โดยใช้องค์กรหรือบริษัทที่มากกว่าหนึ่งแห่งมาตกลงร่วมมือกันด าเนิน กิจกรรมรูปแบบใดๆ ร่วมกัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของตนเองและร่วมกัน 

ศึกษาศึกษาความความร่วมมือระหว่างร้านแว่นตารายย่อยเพ่ือความได้เปรียบการแข่งขันโดยใช้
รูปแบบพันธมิตรสร้างความร่วมมือให้เกิดความได้เปรียบด้าน    ขยายฐานลูกค้า/ตลาด เพ่ือร่วมกันแบ่งปัน
ความเสี่ยงหรือต้นทุน เพ่ือรวมเอาทักษะและสินทรัพย์ที่แต่ละฝ่ายมี    เพ่ือร่วมกันตั้งมาตรฐานต่างๆ    เพ่ือ
ป้องกันสถานะผู้น าทางการตลาดของตนเอง เพ่ือตามให้ทันคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 
ABSTRATS 

This study aims to study the pattern of business partners competing at retail outlets. 
Customers have demand for eyewear at once, including stocking eyewear, making comparisons 
to gain competitive advantage, resulting in partnerships, business networking, retail goggles. 

By using more than one organization or company to come to a cooperative agreement. 
Any form of activity together to meet their own business needs and together. 

Study the cooperation between retail goggles for competitive advantage by using 
alliances to create synergies. Expand customer base / market To share risk or cost. To 
incorporate the skills and assets that each party has. To set common standards. To protect 
their market leader status. To keep up with competitors in the same business. 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นตาในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูง ทั้ง ในด้านของราคา 
และการออกนวัตกรรมใหม่ๆของเลนส์ โดยตลาดในประเทศนั้นสินค้า ที่จ าหน่ายอยู่ในประเทศ สัดส่วน
การตลาดในประเทศรายใหญ่ ส่วนรายได้ที่ลดลงเกิดจากการแข่งขันด้านราคา และสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นประเภทสินค้าและต้องแข่งขันกับผู้ผลิตอ่ืนๆ ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเลนส์จากประเทศจีนที่มีต้นทุนการผลิตต่ าเริ่มที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด  
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โครงสร้างรายได้ของร้านแว่นตานั้นมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากเกิดจากการแข่งขันด้านราคาและ
สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นบางประเภทสินค้าที่มีการ
แข่งขันร้านแว่นตากลุ่มรายย่อย ลูกค้ามีความต้องการสินค้าความหลากหลายในเรื่องของราคาแว่นตา 
ประสิทธิภาพของวัสดุแว่นตาที่แตกต่างจากผู้ผลิตในแต่ประเทศและการจัดซื้อแว่นตาในแต่ครั้งรวมถึ งการ
สต็อกสินค้าแว่นตาสร้างความเปรียบเทียบต่างๆที่พูดถึงเพ่ือความได้เปรียบการแข่งขันท าให้เกิดความร่วมมือ
เป็นพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.     ศึกษาลักษณะทั่วไปธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย  
2.     ศึกษาความความร่วมมือระหว่างร้านแว่นตารายย่อยเพ่ือความได้เปรียบการแข่งขัน    

กรอบแนวคิด 

 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1.      ศึกษาเฉพาะร้านบอกการแว่น ซ.นวมินทร์ 105 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ได้รับข้อมูลการเกิดความสัมพันธ์ในร้านแว่นตารายย่อยและพัฒนาความสัมพันธ์ร้านแว่นตารายย่อย  
ร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 105 

 

นิยามศัพท ์
 การสร้างความร่วมมือหมายถึง เป็นพันธมิตรธุรกิจ องค์กรหรือบริษัทที่มากกว่าหนึ่งแห่งมาตกลง
ร่วมมือกันด าเนิน กิจกรรมรูปแบบใดๆ ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของตนเองและร่วมกัน 
 ร้านแว่นตารายย่อย  หมายถึง  ผู้ประกอบการธุรกิจเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างธุรกิจ มีการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง ร้านแว่นตา 

ความเปรียบในการแข่งขัน  หมายถึง   การสร้างความสามารถที่แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน และส่งผล
ให้องค์กรมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งอ่ืนในตลาด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

กลุ่มประชากรร้านแว่นตารายย่อย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ธุรกิจร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 105 
ธุรกิจร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 105 (สามัคคี 53) ถนน.นวมินทร์ แขวงคลองทุ่ม เขตบึงทุ่ม  
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการกิจกรรมต่างๆของร้านแว่นตา 
3.3.2 สัมภาษณ์บุคลากรผู้ประกอบการธุรกิจร้านแว่นตารายย่อยเก่ียวกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของ
ธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย 

ศึกษารูปแบบความ
ร่วมมือ 

ระหว่างร้านแว่นรายย่อย 

สรุปแบบความร่วมมือเพื่อ
สร้างความได้เปรียบการ

แข่งขนั 
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3.3.3 ศึกษาลักษณะทั่วไปของธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย 
3.3.4 ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างร้านแว่นรายย่อย 
3.3.5 สรุปแบบความร่วมมือเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 

 กรอบแนวความคิดในขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่
 3.4.1  ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผู้ให้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการคดีและงานช่วยตุลาการเจ้าของส านวนแสวงหาข้อเท็จจริง การสัมภาษณ์มี
ลักษณะคล้ายกับการใช้แบบสอบถาม โดยก าหนดเป็นค าถามปลายเปิด ค าถามต่างๆ ได้ถูกก าหนดเป็นแบบ
สัมภาษณ์ขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่
แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (Standardized Questionnaire) มีล าดับขั้นตอน
เหมือนกัน 
  ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และสืบค้นข้อมูล
จาก Internet ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี 
เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือที่นิยมในการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด มีการก าหนดแนวค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆและเป็นการข้อเท็จจริงลึกของเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากกรอบแนวคิด
งานวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 3.4.2 การสังเกต (Observation) โดยการสังเกตเพ่ืองานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล ปฐมภูมิ มีลักษณะการสังเกตอย่างเป็นระบบ ในสิ่งที่สนใจ 
เพ่ือดู ฟัง รับรู้สภาพความจริงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ โดยมีการก าหนดศูนย์กลางแห่งการสังเกต 
ออกเป็น 6 ส่วน (นิศา ชูโต, 2551) ได้แก่ 
 1) การกระท า (Act) เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสนามงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเภทของการจัดซื้อ และรูปแบบของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่าย 
 2) กิจกรรม (Activities) สังเกตการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์การที่เกี่ยวข้อง
กับประเภทของการจัดซื้อและรูปแบบของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่าย 
 3) การให้ความหมาย (Meaning) การให้ความหมายของการกระท า หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
องค์การที่ผู้วิจัยท าการสังเกตโดยจะนิยามความหมายจากค าพูดของบุคคลที่อยู่ในสนามงานวิจัย และจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัย 
 4) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการสังเกตระดับการมีส่วนร่วมของผู้จ าหน่าย และองค์การ
ของผู้ซื้อ 
 5) ความสัมพันธ์ (Relationship) เป็นการสังเกตความสัมพันธ์ของกิจกรรม การกระท า และตัวแปร
ที่สนใจ ที่มีการเชื่อมโยงในลักษณะต่างๆ 
 6) สถานที่ (Settings) หมายถึงรูปแบบของทุกสิ่งที่อยู่ในสถานที่ หรือแหล่งที่ท าการศึกษา 
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 3.4.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือที่นิยมในการด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลแบบเดลฟายเทคนิคในรอบที่ 1 และ ใช้ร่วมกับ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 2 ครั้ง ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด มีการก าหนดแนว
ค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และเป็นการหา
ข้อเท็จจริงเชิงลึกของเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากกรอบแนวคิดงานวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อกับ 
 1) รูปแบบและลักษณะของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายที่เกิดขึ้นในองค์การ 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ 
 3) กิจกรรมส าหรับรูปแบบของการจัดการความสัมพันธ์ที่ใช้จริงในองค์การ 
 4) ผลกระทบจากรูปแบบการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายที่มีต่อประสิทธิภาพทางการจัดซื้อ 
 5) ปัญหาและข้อจ ากัดส าหรับการประยุกต์ใช้การจัดการสัมพันธ์กับผู้จ าหน่าย 
 6) รูปแบบการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายที่เหมาะสม  
การรวบร่วมข้อมูล 

ส าหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนด
กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กระบวนการหรือแนวทาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ 
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview 
protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth interviews) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Relate documents) เครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการวิจัยเชิง
คุณภาพครั้งนี้คือตัวผู้วิจัย (Researcher as a key instrument) ทั้งนี้ Kvale (1996) และชาย โพธิสิตา 
(2549) กล่าวว่าเครื่องมือในการสัมภาษณ์ที่ดี  คือตัวผู้สัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง การใช้ประสบการณ์การท างานของผู้วิจัยจะช่วยเอ้ืออ านวยต่อ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสร้างทฤษฎีเพ่ืออธิบายหรือหาข้อสรุป
เกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าว 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การสัมภาษณ์เกิดจากปากกล่าวโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลในเชิงเอกสารในการสัมภาษณ์เจ้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย 
  ชื่อ นายรัชชานนท์ รัตนภุมมะ อายุ  23 ปี 

1.ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
 การจัดซื้อในแต่ละครั้งมีกระบวนจากการซื้อของลูกค้าจากร้านแว่นตารายย่อยไปยังตัวแทนจ าหน่าย
ภายในประเทศส่งข้อมูลสินค้าไปยังบริษัทผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศขั้นต่อไปสั่งผลิตสินค้าให้เรา ส่ง
สินค้า กลับมาที่ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ ตรวจสอบสินค้าแว่นตาแล้วจัดส่งสินค้าแว่นตา
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ให้กับร้านแว่นตารายย่อยจากนั้นถึงมือลูกค้าในเมื่อลูกค้ามารับสินค้าแว่นตา ในกรณีสินค้าที่น าเข้า
จากต่างประเทศต้องใช้เวลาในการจัดส่ง 5-7 วัน ถึงมือลูกค้าภายใน 10 วัน ขนส่งผ่านเครื่องบิน 
2.การสต็อกสินค้าในร้านแว่นตา 
จากการสัมภาษณ์สต็อกสินค้าเต็มจ านวนมากในร้าน ในการสต็อกสินค้าครั้งต่อไป ใช่เวลา 2 เดือน ต่อ 
1 ครั้ง  เหตุผลต้องการจ าหน่ายแว่นตาให้หมดใกล้สต็อก ถึงสต็อกสินค้าใหม่ในรอบต่อๆไป 
ในกรณีที่สินค้าแว่นตาบางรุ่นหมดจะสั่งจากร้านแว่นตาในเครือข่ายพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือและการ
ช่วยเหลือ ร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 81 เปรียบเหมือนบริษัทแม่ที่ให้การช่วยเหลือบริษัทลูก  
บริษัทแม่จากสั่งสินค้าแว่นตาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศที่น าเข้าต่างประเทศ  
3.ราคาสินค้าแว่นตาจากบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 ราคาสินค้าแว่นตาที่ร้านแว่นตารายย่อยรับสินค้าแว่นตาจากตัวแทนจ าหน่ายภายใน ประเทศเป็นคน
ก าหนดราคากลาง ในการตั้งราคาในร้านรายย่อย ทางร้านแว่นตารายย่อยได้บอกว่าตั้งราคาต่ ากว่า
คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงและในห้างสินค้า เพ่ือที่ต้องการรักษากลยุทธ์ของการขาย และลดปริมาณ
สินค้าแว่นตาที่สต็อกให้หมดไปโดยเร็ว ไม่ได้ต้องการยอดขายสินค้าแว่นตาเพราะไม่มีผลกระทบต่อ
ร้านแว่นตารายย่อย 
4.ค่าคอมๆท่ียินดีจ่ายหากที่ให้ร้านมีสต็อกสินค้าแว่นตาบางรุ่นไปกับร้านพันธมิตร 
ทางร้านแว่นตาได้บอกว่า ไม่ได้รับค่าคอมๆที่ดึงสินค้ากลับไปจ าหน่ายสินค้าแว่นตาในทางของ
พันธมิตร ให้ราคาสินค้าแว่นตาเท่าทุนเดิม  
5.การน าสินค้าแว่นตาจากประเทศไหนบ้าง  
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า จากดูคุณภาพของแว่นตา มีการน าเข้าจากประเทศอังกฤษ , 
ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี 
ส าหรับเลนส์แว่นตา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน และมีภายในประเทศด้วย 
6. ท าไมไม่น าสินค้าแว่นตาจากประเทศจีน มีเหตุผลอะไรบ้าง 
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า คุณภาพสินค้าไม่ดีเกิดความไม่เชื่อถือของสินค้าแว่นตา ทางร้าน
แว่นตารายย่อยไม่ต้องการสินค้าที่ท าให้ร้านแว่นตารายย่อยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการขายสินค้า
แว่นตาที่คุณภาพแตกต่างราคา รวมถึงคุณภาพแว่นตา 
7. ท าไมถึงน าเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ มีเหตุผลอะไรบ้าง 
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า สินค้าแว่นตาที่มาจากประเทศเกาหลีใต้นั้น 
เพราะเชื่อม่ันในเรื่องของคุณภาพสินค้าแว่นตา มีการรับประกัน 1 ปี เช่นวัสดุน ามาใช้ความยืดหยุ่นสูง
ท าให้ไม่หักได้ง่าย  ถ้าขาแว่นตาหักเคลมสินค้าได้ทันที ภายใน 1 ปี 
8.ท าไมน าเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆมีเหตุผลอะไร  
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า ลักษณะของคนไทยชอบของที่มีแบรด์เนมที่เชื่อมั่นในของคุณภาพ
แว่นตาที่มาประเทศต่างๆ  
9.ท าไม่น าสินค้าแว่นตาของประเทศไทยมาจ าหน่ายในร้านแว่นตารายย่อย 
ทางร้านกล่าวว่า สินค้าแว่นตาที่บริษัทผู้ผลิตภายในประเทศไทยเซ็นสัญญาผูกมัดกับบริษัทผู้ค้าแห่ง
เดียวเท่านั้น ไม่สามารถจ าหน่ายกับร้านแว่นตารายย่อยได้  และไม่เชื่อมั่นเรื่องของคุณภาพสินค้า
แว่นตาภายในประเทศ ไม่สามารถระบุที่ไปที่มาของแว่นตาในกระบวนการผลิตแว่นตา 
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10.ท าไมถึงขายสินค้าแว่นตากับเลนส์ตาจาก ต่างประเทศได้จ านวนมากๆ 
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า ลูกค้าสามารถตรวจสอบจากปลายทางได้ผ่านเว็บไซต์ 
 เป็นของแท้ โรงงานผู้ผลิตแว่นตาจากต่างประเทศปลายทาง และใบการ์ดสเปคจากโรงงาน 
ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยของลูกค้า มองถึงความส าคัญในการบริการแว่นตาให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม 
11.ท าไมลูกค้าถึงเลือกเข้าร้านแว่นตารายย่อยของคุณเองในบริเวณนั้นที่มีคู่แข่งเยอะ เหตุผลอะไรบ้าง 
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า ได้ท าโปรโมชั่นโดยการแจกใบปลิวตามหมู่บ้านบริเวณนั้นและมี
การส่วนลดที่ใบปลิวด้วยท าให้แรงดึงความสนใจจากลูกค้าเข้าร้านมากกว่าโปรโมชั่นหน้าร้าน 
มีแผนที่ที่ตั้งของร้านแว่นตารายย่อยบนใบปลิว ที่ท าเลร้านแว่นตาอยู่ใจกลางหมู่บ้านต่างๆ นวมินทร์อยู่
ติดกับถนน.นวมินทร์ ใกล้ชิดมากกว่าคู่แข่ง เปิด 9.00 ถึง 20.00 ในขณะคู่แข่งปิดร้าน 18.00 ทางร้าน
เปิดทุกวันไม่มีหยุดเลยในขณะตอนแรกที่เปิดใหม่อยู่ซอย นวมินทร์101 ไม่มีลูกค้าเลย อยู่ซอยนั้นท า
ให้ลูกค้าไม่ เห็นร้านแว่นตา ถึงย้ายมาที่ตรงนี้ มีลูกค้าเข้ามาเยอะ  
12.ท าไมมีเครื่องมือตรวจสายตาโดยไม่มีแพทย์ด้านสายตา แล้วใครเป็นคนตัดเลนส์แว่นให้ลูกค้า  
ทางร้านแว่นตาได้กล่าวว่า มีการอมรมการใช้เครื่องมือตรวจสายตาจากศูนย์บริษัทแม่ที่ไป เรียนมา
จากต่างประเทศและสอนตัดเลนส์แว่นตาให้ด้วย แต่มีเลนส์ที่ตัดไม่ได้ต้องไปเรียน การตัดเลนส์กับ
บริษัทแม่ 

 13. กลุ่มวัยลูกค้าเป็นกลุ่มใดท่ีสุด กลุ่มอายุใดที่สุด   
 ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า มีลูกค้าทุกช่วงอายุและผู้หญิงและผู้ชายปะปนกันไป 
 14.วันหนึ่งมีลูกค้าเข้าร้านกี่คน ช่วงเวลาไหนบ้าง 
 ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่า ในวันหนึ่งประมาณ 1 คน มากสุด  4 คนต่อวัน 

 ช่วงเวลาเวลาตอนเช้า สายประมาณ 9.00 – 10.00 โมง ในกลางวันไม่ค่อยมีลูกค้าเลยเพราะ ลูกค้าใน
เวลาไปท างาน และช่วงเวลากลับจากมาที่ท างานก่อนที่เข้าบ้าน ช่วงเวลา 18.00-20.00 โมง ลูกค้า
ส่วนหนึ่งเดินออกมาในหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 

ผลลัพธ์ความสัมพันธ์ขอบเขตพันธมิตรธุรกิจร้านแว่นตารายย่อยในการแข่นขัน 
 ประโยชน์จากการพันธมิตรทางธุรกิจแว่นตารายย่อย 

1. ขยายฐานลูกค้า/ตลาด 
 เป็นการสร้างฐานลูกค้าจากร้านแว่นตารายย่อยที่ร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 81 
 ต่อมาได้ขยายขอบเขตพ้ืนที่ให้กว้างเดิมเพ่ือการตลาดรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ เปิดร้าน 

 ร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 105  เป็นการท าธุรกิจร่วมกันในสถานะความสัมพันธ์รู้จักกัน แชร์
ธุรกิจร้านแว่นตารายย่อย ชื่อร้านเป็นการความคุ้นเคยของลูกค้าท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย 

2. เพ่ือร่วมแบ่งปันความเสี่ยงหรือต้นทุน 
 ในการลงทุนนั้นมีผู้ลงทุนช่วยในเรื่องสินค้าที่สต็อกสินค้าจากร้านบางกอกการแว่น  
นวมินทร์ 81 เพื่อกระจายความเสี่ยงของตัวสินค้าแว่นตารายย่อยในการธุรกิจนี้ต้องเครื่องมือตรวจวัด
สายตาทางร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 81เป็นฝ่ายดูแลในเรื่องนี้ จัดซื้อ จัดหาและอมรมเครื่องมือ
ตรวจสายตา ให้ร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 105 

3. เพ่ือร่วมเอาทักษะและสินทรัพย์ที่แต่ละฝ่ายมี 
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 ร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 81 เปิดมา  30 ปี มีการท าความเข้าใจร้านแว่นตารายย่อยเป็น
อย่างดี มีความรู้และทักษะการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจมีลูกค้าประจ าร้าน 
ร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 81 ได้ช่วยเหลือในเรื่องความพร้อมให้บริการ อมรม ทักษะให้เกิด
ต้นทุนใหม่เพ่ือพัฒนาร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 105 

4. เพ่ือร่วมกันตั้งมาตรฐานต่างๆ 
มีความร่วมกันกันอยู่แล้วเพ่ือก าหนดข้อตกลงการธุรกิจรวมกันเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง มี
การพัฒนาในด้านข้อมูล ปัญหา การแก้ไขปัญหา ระหว่างกันการขายแว่นตาให้กับลูกค้า 

อภิปรายผล 
             การศึกษาความร่วมมือของพันธมิตรสามารถกลยุทธ์แข่นขันเปรียบเหมือนการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ให้การสนับสนุน การช่วยเหลือในด้านต่างของกิจกรรมร้านแว่นตารายรายย่อย 
 มีความร่วมกันกันอยู่แล้วเพ่ือก าหนดข้อตกลงการธุรกิจรวมกันเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง มี
การพัฒนาในด้านข้อมูล ปัญหา การแก้ไขปัญหา ระหว่างกันการขายแว่นตาให้กับลูกค้า 
 รวมถึงกระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจัดหา สต็อกสินค้าแว่นตา 
ข้อเสนอแนะ  
 กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดจ าหน่าย   ความได้เปรียบเพ่ือตามให้ทันคู่แข่ง
ในธุรกิจเดียวกัน กระบวนการทั้งหมดความช่วยเหลือจากพันธมิตรจากร้านบางกอกการแว่น นวมินทร์ 81 เพ่ือ
แข่งขันร้านแว่นตารายย่อยมีความแตกต่างจากร้านแว่นตารายย่อยในพื้นที่สามรถเข้าถึงลูกค้าได้เปรียบในการ
แข่นขันธุรกิจแว่นตารายย่อยน าไปตัวอย่างธุรกิจทั่วไปเป็นรูปแบบพันธมิตรในเนื้อหาที่ศึกษาจากวิจัยมีความ
ใกล้เคียงกับงานวิจัยอิสระและงานวิจัยที่ค้นคว้ารูปแบการสร้างความได้เปรียบและการให้ความร่วมมือใน
องค์กรธุรกิจทั่วไป 
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 แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
MOTIVATION AFFECTING THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES IN 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรคือ  บุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จ านวน 
1,371 คน สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 310 คนจากสูตรการค านวณของ Taro Yamane วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายองค์การ ด้านความม่ันคงในงาน มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์การ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research was to investigate motivation affecting organizational 
commitment of the employees in chemical industry. The research applied survey 
methodology. The population was 1,371 employees in chemical industry. The sample size 
was 310 employees, calculated the sample size by using Taro Yamane method. The research 
also applied stratified random sampling method. The research instrument was the 
questionnaires. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard division, and 
multiple regression analysis. The research results revealed that the motivation factors, 
responsibility; the hygiene factors, company policies and job security affected organizational 
commitment of the employees in chemical industry with a statistical significance level of 0.05. 
 
KEYWORDS : motivation, organizational commitment 
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1. บทน า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เปรียบเสมือนหัวใจและรากแก้วของการบริหารงาน เนื่องจากคนเป็น

ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ซึ่งความส าเร็จของงานจ าเป็นต้องอาศัยคน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุก
อย่างขององค์การ ยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนได้อย่างแท้จริงและที่ส าคัญ คน เป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งเดียวซึ่งจะมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นในองค์การแตกต่างจากเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่มีอยู่ยิ่งอยู่นานมูลค่าจะลดลง หรือเสื่อมราคาลงถึงแม้ว่าองค์การจะมีงบประมาณเพียงพอ มีการจัดองค์การ
และการบริหารที่ดี มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์สักเพียงใดจะไม่มีความหมาย หากไม่มีผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติ
ไม่ดี ไม่มีความรู้ ความสามารถ ขาดความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่ปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ส่งผลให้การ
บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การย่อมด าเนินไปด้วยความยากยิ่ง เพราะเหตุนี้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงมีความส าคัญ เนื่องจากการบริหารคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะคนมีความรู้สึกมีปัญหา และ
ความต้องการแตกต่างกนัไป (พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี, 2556) 

นอกจากนี้ การที่องค์การต่างๆ จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์การ จ าเป็นที่
จะต้องสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผูกพันในองค์การ ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งผลให้คนและงานจะ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกัน เพราะคนเป็นผู้สร้างงาน ในขณะที่งานเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันใน
การทางานร่วมกัน ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การได้รับการจูงใจในการ
ท างานให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและ
ประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ รวมถึงสามารถน าการจูงใจดังกล่าวมาสร้างความผูกพันในองค์การให้กับคน
ในองค์การ  
(ณัทพล โตบารมีกุล, 2555) 

ความผูกพันต่อองค์การไม่ว่าด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ หรือด้านคงอยู่ในองค์การ  ล้วนส่งผลให้
บุคลากรเกิดความรักในองค์การและทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การมากยิ่งขึ้น (Allen & 
Meyer, 1990) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ภายใต้การพัฒนาจาก การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (Industrial Estate Authority of Thailand) ในปัจจุบันบุคลากร
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละแผนก หาก
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีอัตราการสูญเสียบุคลากรจากการที่บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การและอัตราการ
ลาออกจ านวนมาก จะท าให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท างาน 
ส่งผลให้การด าเนินงานต้องล่าช้า หรืออาจต้องหยุดชะงัก อีกท้ังยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการสรรหาและ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่เหล่านั้น 

ซึ่งพบว่า สถิติค่าตอบแทนบริษัทไทย 2560 เปอร์เซ็นต์ปรับขึ้นเงินเดือนยังคงที่ พนักงานลาออกสูงขึ้น 
เอออนเก็บสถิติโบนัส การปรับขึ้นเงินเดือนขององค์การในไทย พบปี 2560 บริษัทไทยปรับเงินเดือนขึ้นเฉลี่ย 
5.3 เปอร์เซ็น โบนัสเฉลี่ย 2.02 เดือน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีปรับขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด 5.9 เปอร์เซ็น แสดงให้เห็นว่า
คนรุ่นใหม่กล้าตัดสินใจลาออกมากขึ้นสะท้อนสู่อัตราการลาออกเพ่ิมขึ้นเป็น 16.6 เปอร์เซ็น ผลการศึกษายัง
บ่งชี้เพ่ิมเติมว่า อัตราการลาออกในปี 2560 เพ่ิมขึ้นมาที่ 16.6 เปอร์เซ็น จาก 16.3 เปอร์เซ็น และ 13.5 
เปอร์เซ็น ในปี 2559 และ 2558 ตามล าดับ เนื่องจากตลาดแรงงานมีการขยายตัวสูงขึ้น และคนรุ่นใหม่ในโลก
การท างานเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง (www.forbesthailand.com สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560) 

ดังนั้น จากสถิติที่บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ได้ค้นพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ได้ใช้กล
ยุทธ์การปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดเพ่ือแก้ปัญหาอัตราการลาออกนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
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ด้านอ่ืนเพ่ิมเติม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพ่ือให้บุคลากรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ในด้านแรงจูงใจที่เหมาะสมกับ
องค์การ 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ยังมิได้มีการศึกษาค้นคว้า หรือมีงานวิจัยที่
ส ารวจเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ ด้านแรงจูงใจ ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในองค์การ 
ก าหนดนโยบาย และวางแผนโดยรวมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
Herzberg (1966) ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วย ให้บุคคล

รักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และท าให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง ความส าเร็จสมบูรณ์ของงาน ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา การมองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเป็นความส าเร็จที่วัดได้จาก การปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย ตามก าหนดเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และความพอใจในผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับหรือเห็นด้วยกับความส าเร็จ การ ได้รับการ
ชมเชย ยกย่อง ชื่นชม เชื่อถือ ไว้วางใจในผลงานหรือการด าเนินงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้รวมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการยอมรับนับถือก็จะท าให้เกิดการไม่ยอมรับ การได้รับค า
ต าหนิติเตียน หรือการกล่าวโทษ 

3. งานที่มีคุณค่า (Meaningful work) หมายถึง เป็นงานที่มีคุณค่า มีความส าคัญเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ งานที่ชวนให้ปฏิบัติไม่น่าเบื่อ เป็นงานที่ส่งเสริมต่อความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดล าดับของการท างานได้เอง ความตั้งใจ ความ
ส านึกในอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบัติงาน 

5. ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพบุคคล หรือต าแหน่ง ในสถานที่ท างาน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น 6. โอกาสการ
พัฒนาตนเอง (Personal growth opportunities) หมายถึง มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่เพ่ิมข้ึนในวิชาชีพจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน ตลอดจนมีฐานะความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีบ้าน เงิน ที่มั่นคงมากข้ึน 

ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความไม่พอใจในการท างาน และเป็นปัจจัยที่ช่วย
ให้บุคคล ยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 

1. นโยบายองค์การ (Company policies) หมายถึง ความสามารถในการจัดล าดับเหตุการณ์ต่างๆ
ของการท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของหน่วยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของผู้บังคับบัญชา 
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
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2. การบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง สภาพการปกครองบังคับบัญชางานของผู้บริหาร
ระดับสูง ในเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การกระจายงาน การมอบหมายอ านาจ ความ
ยุติธรรม 

3. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (Relationships with others) หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ การมี
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับคนอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาใน สถานการณ์
ต่างๆ การร่วมมือปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ การสนับสนุน และการปรึกษาหารือ 

4. สภาพการท างาน (Working conditions) หมายถึง สภาพเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สภาพการ
ท างานที่เป็นกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานที่ท างาน เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ความ
สะดวกสบายในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุล
ของปริมาณงานกับจ านวนบุคลากร 

5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 
รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆตามความเหมาะสมของเงินเดือนและขั้นเงินเดือน ตามความเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

6. สถานภาพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสังคมที่มีวิชาชีพเดียวกัน หรือสถานภาพของ
วิชาชีพในสายตาของสังคมที่มีวิชาชีพต่างกัน หรือเป็นการรับรู้จาก บุคคลวิชาชีพอ่ืน ที่เป็นองค์ประกอบท าให้
บุคคลรู้สึกต่องาน ให้คุณค่าแก่งานที่ปฏิบัติ 

7. ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานใน ด้านความมั่นคงใน
ต าแหน่ง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

Allen & Meyer (1990) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การ โดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์การ
นั้นแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกหรือด้านจิตใจ (Affective Commitment) 
คือ การรับรู้ลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความส าคัญของงานและ
ลักษณะในการท างานที่หลากหลาย การรู้สึกองค์การสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ปฏิกิริยาของผู้บังคับบัญชาที่แสดงต่อพนักงานจนแสดงออกเป็นความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ 

2.  ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่  (Continuance Commitment) ได้แก่  อายุ  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบ
กับงานของตนกับงานอ่ืนๆ เกิดจากการคิดค้นงานของบุคคลต่อองค์การ 

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) ได้แก่ ความผูกพันต่อ
เพ่ือนร่วมงาน การพ่ึงพาองค์การ การมีส่วนร่วมในการบริหารและสิ่งที่ได้รับจากการท างาน เช่น อ านาจการ
ตัดสินใจ เป็นต้น ความผูกพันที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์การแสดงออกมาในรูปความ
จงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ได้ศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ธันยพร ลาภทิพมนต์ 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนับสนุนด้านสวัสดิการและจริยธรรมใน
องค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ส านักงานใหญ่ พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจของพนักงานโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราส านักงานใหญ่ และอุไรวรรณ แก้วเก็บ (2559) ได้
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ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตร
เคมี จังหวัดระยอง พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องน ามาสร้างกรอบแนวคิดส าหรับ
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตวัแปรอสิระ 
(Independent Variable) 

แรงจูงใจ 
ปัจจยัจูงใจ   

- ความส าเร็จในการท างาน  
- การยอมรับนบัถือ 
- งานท่ีมีคุณค่า 
- ความรับผิดชอบ 
- ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง  

ปัจจยัค า้จุน 
- นโยบายองคก์าร  
- ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
- สภาพการท างาน 
- เงินเดือน 
- ความมัน่คงในงาน 

Herzberg (1966) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

- ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
- ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่
- ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

Allen & Mayer (1990) 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

รวมประชากรที่สามารถแจกแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 1,371 คน และบริษัทที่อนุญาตให้แจกแบบสอบถามไม่
ประสงค์ระบุชื่อบริษัทเพ่ือเผยแพร่ กลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณของ Taro Yamane (1967) โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 310 คน (วิชิต อู่อ้น, 2550) ผู้วิจัยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในการสุ่มตัวอย่างการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ดังนี้ 

รายการ 
จ านวนประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย 

(คน) 

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

อัตรา 
(%) 

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 
(Try Out) 

บริษัทที่ 1 524 118 38 11 
บริษัทที่ 2 480 109 35 11 
บริษัทที่ 3 367 83 27 8 

รวม 1,371 310 100 30 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และพัฒนาขึ้นเอง โดยศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับแรงจูงใจ และความผูกพันต่อองค์การ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ แนวคิด และทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของ อลิสา เลขะวัฒนะ (2553) และความผูกพัน
ต่อองค์การของ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561) มาปรับใช้  มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถาม (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
พบว่า มีค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจเท่ากับ 0.99 และ ความผูกพันต่อองค์การ
เท่ากับ 1.00 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาส าหรับการวิจัยไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เมื่อเดือน
เมษายน 2561 แล้วน ามาวิเคราะห์รายข้อ โดยการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient ) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้ค่า
ความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ (Reliability) ด้านแรงจูงใจ 0.975 และด้านความผูกพันต่อองค์การ 0.943 สามารถ
สรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน เพราะได้ค่ามากกว่ามาตรฐาน 0.7 ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ 
(ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2558) 

การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) น าหนังสือขออนุญาตจาก
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสนับสนุนการวิจัย โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (2) 
ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 ชุด (3) จัดเก็บรวบรม
แบบสอบถามด้วยตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบ 310 ชุด (5) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
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Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ซึ่งประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีผลต่อตัวแปรตามเพียงตัวแปรเดียว โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.9  
อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.4 ระดับการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.9 ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.9 ต าแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และ
อัตราเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.5 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.38) ด้าน
การยอมรับนับถือมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.04) ด้านงานที่มีคุณค่ามีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก  
(X ̅ = 4.24) ด้านความรับผิดชอบมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.22) และด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.77) ปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายองค์การมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.95) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 
4.17) ด้านสภาพการท างานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.89) ด้านเงินเดือนมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.79) และด้านความมั่นคงในงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 
3.89) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (X ̅ = 0.87) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันด้านจิตใจมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (X ̅ = 3.86) ด้าน
ความผูกพันด้านการคงอยู่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.87) และด้านความผูกพันด้านบรรทัด
ฐานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.87) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัย
แรงจูงใจ 

โดยรวมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 

Model R R Square 
Adjust R 
Square 

Std.Error of  
the Estimate 

1 0.784a 0.614 0.601 0.50001 
a. Predictors : (Constant), ด้านความส าเร็จในการท างาน, ด้านการยอมรับนับถือ, ด้านงานที่มีคุณค่า,  
ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง, ด้านนโยบายองค์การ, ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน , 
ด้านสภาพการท างาน, ด้านเงินเดือน, ด้านความมั่นคงในงาน 



241 
 

 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ คือ 0.784 ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การถึง 61.4% การพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การจะมีความ
คลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ 0.50001 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการตรวจสอบตัวแปรด้านแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
จากการถดถอย 118.978 10 11.898 47.589 0.000b 
จากแหล่งอื่นๆ 74.753 299 0.250   

รวม 193.731 309    
a. Dependent Variable : ความผูกพันต่อองค์การ 
b. Predictors : (Constant), ด้านความส าเร็จในการท างาน, ด้านการยอมรับนับถือ, ด้านงานที่มีคุณค่า, 
ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง, ด้านนโยบายองค์การ, ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน, 
ด้านสภาพการท างาน, ด้านเงินเดือน, ด้านความมั่นคงในงาน 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบว่า มีปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านงานที่มีคุณค่า 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง ด้านนโยบายองค์การ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้าน
สภาพการท างาน ด้านเงินเดือนและด้านความมั่นคงในงาน บางตัวสามารถใช้พยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์การ
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากนั้นด าเนินการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัย
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้าน แสดงดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยแรงจูงใจที่ใช้พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น 
ความผูกพันต่อองค์การ 

B SE(b) Beta t p 
ค่าคงที่ 0.206 0.251  0.823 0.411 
ด้านความส าเร็จในการท างาน -0.039 0.091 -0.026 -0.423 0.673 
ด้านการยอมรับนับถือ -0.102 0.076 -0.078 -1.347 0.179 
ด้านงานที่มีคุณค่า -0.120 0.094 -0.087 -1.279 0.202 
ด้านความรับผิดชอบ 0.232 0.088 0.168 2.621 0.009* 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง 0.078 0.055 0.084 1.415 0.158 
ด้านนโยบายองค์การ 0.201 0.079 0.164 2.529 0.012* 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 0.105 0.073 0.087 1.434 0.153 
ด้านสภาพการท างาน 0.102 0.053 0.106 1.926 0.055 
ด้านเงินเดือน -0.026 0.062 -0.027 -0.412 0.681 
ด้านความมั่นคงในงาน 0.501 0.069 0.487 7.299 0.000* 

a. Dependent Variable : ความผูกพันต่อองค์การ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4  พบว่า ค่า p ของตัวแปรแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านงานที่มีคุณค่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่ง ด้านนโยบายองค์การ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านเงินเดือนและด้าน
ความมั่นคงในงาน  มีค่า 0.673, 0.179, 0.202, 0.009, 0.158, 0.012, 0.153, 0.055, 0.681, และ 0.000 
ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีค่าที่น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด 0.05 ใน 3 ด้าน ไดแก่ ด้านความรับผิดชอบ (p = 
0.009, β = 0.168) ด้านนโยบายองค์การ (p = 0.012, β = 0.164) และด้านความมั่นคงในงาน (p = 0.000, 
β = 0.487) จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรของแรงจูงใจของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เหล่านี้มีผลต่อ
การพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ และสามารถอธิบายสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับ สมมติฐานบางส่วนโดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
โดยรวมได้อีกร้อยละ 39.90 

6. อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
นโยบายองค์การ และด้านความมั่นคงในงาน สามารถร่วมในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับมากกับความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับ ธันยพร ลาภทิพ
มนต์ (2556) ที่ศึกษา อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนับสนุนด้านสวัสดิการและจริยธรรมใน
องค์กรที่มีต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ส านักงานใหญ่ พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจของพนักงานโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ สุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้ าจุนด้าน
นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายในองค์กรเอกชน เขตสาทร 
และอโศก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้จากการศึกษา อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความ
ผูกพันองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จังหวัดระยอง ของ อุไรวรรณ แก้วเก็บ (2559) พบว่า 
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านความม่ันคงในงาน มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจจะเนื่องมาจาก บุคลากรอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติและงานที่ได้รับมอบหมายก็สามารถท าได้เสร็จตามก าหนดเวลา 
บุคลากรมีความมั่นใจในคุณภาพของงานที่ท า สามารถบริหารจัดการวิธีการท างานด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้รับ
มอบหมายงานตรงตามภาระหน้าที่เสมอและรู้ขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบายองค์การที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน เนื่องจากงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จะเป็นงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงด้วยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายบางตัว นโยบาย
องค์การจึงต้องก าหนดการบริหารของบุคลากรอย่างชัดเจนและเหมาะสมที่สุด เพราะมีความส าคัญต่อ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์การด้วย ส่งผลให้งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นคง สร้างความม่ันใจให้กับบุคลากร เพราะ
ผลจากนโยบายองค์การที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัญญาจ้าง การประเมินและการต่อสัญญาจ้างมีความแน่นอน ชัดเจน 
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ท าให้แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ทั้งด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายองค์การ และด้าน
ความมั่นคงในงาน 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยครั้งนี้ 
       (1) ผู้บริหารควรก าหมดวิธีมอบหมายงาน เพ่ือให้บุคลากรรู้ขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างชัดเจน มอบหมายงานให้ตรงตามภาระหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งควรก าหนดเวลาของ
งานนั้นๆไว้อย่างชัดเจน รวมถึงควรเปิดโอกาสให้บุคลากรบริหารจัดการวิธีการท างานด้วยตนเอง เพ่ือให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน 
       (2) ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายองค์การในการบริหารจัดการและระบุแผนการท างาน บทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน และควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และด าเนินงานในองค์การ รวมทั้ง
ควรให้บุคลากรได้มีโอกาสออกแบบวิธีการท างานในหน้าที่ของตนเองได้โดยอิสระ เพ่ือให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 
       (3) ผู้บริหารควรก าหนดและประกาศสัญญาจ้างให้ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บรรจุบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคน เช่น ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้าง อีกท้ังผู้บริหารควรแจ้งหรือประกาศเรื่องงบประมาณการจ้างให้แน่นอน และ
ชัดเจน สร้างความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานในด้านความมั่นคงในต าแหน่ง และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หรือความยั่งยืนของอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
       (1) ควรท าการศึกษาองค์การที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบและน าผลวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีความผูกพันต่อองค์การ 
       (2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์การเพิ่มขึ้น 
       (3) ควรมีการขอเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์การแบบเชิงลึก เพ่ือทราบความคิดเห็นจริงๆ เช่น 
การขอสัมภาษณ์บุคลากรถึงความผูกพันต่อองค์การ เป็นต้น 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ที่ให้ความกรุณารับเป็นที่ปรึกษา

ให้กับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม
รวมทั้งให้ค าแนะน ากับผู้วิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู ศิริวงศ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  ที่ได้กรุณาให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามให้กับ
ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าผู้วิจัย และสุดท้าย
ขอขอบคุณครอบครัวและกัลยาณมิตรทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ และให้โอกาส
ในด้านต่างๆ ท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ 
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คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 
QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 

OF ONE OF GOVERNMENT BANKS’ OFFICERS 
กาญจนาพร พันธ์เทศ    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ ง 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง วิธีการวิจัยเป็นวิจัยเชิงส ารวจ
ด้วยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานธนาคารภาครัฐแห่ง
หนึ่ง จ านวน 2,388 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 343 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน T-test, F-test  และสมการถดถอยชนิดตัวแปร
หลายตัว ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) คุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ความ
สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนและความเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were  1) to study the personal factors affecting the 
organizational citizenship behavior of a government bank’s employees. 2) to study quality of 
work life affecting the organizational citizenship behavior of a government bank’s employees. 
The research methodology was the survey research by questionnaire to collect data.  The 
populations were 2,388 employees. The sample were 343 employees using Taro Yamane 
formula at 95 percent confidence level. Statistics for data analysis were percentage, frequency, 
mean, standard deviation, independent sample t-test, F-test and multiple regression analysis. 

The research results revealed that 1) the personal factors as follows gender, age, 
educational level, marital status, income per month and tenure don’t affect organizational 
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citizenship behavior 2) The quality of work life have an affect towards organizational citizenship 
behavior of a government bank’s employees by statistically significant at the 0.05 level. 

  
Keyword : Quality of Work Life, Organizational Citizenship Behavior 

 

บทน า 

การด าเนินงานขององค์การในปัจจุบันต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก 
ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมภายใน และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ วิธีท างาน รูปแบบของสินค้าและบริการ ผู้บริหาร และทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ ซึ่งท าให้องค์การต้องมีความพร้อม การป้องกัน หาแนวทาง ตลอดจนการปรับตัว เพ่ือให้องค์การ
สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554, น.16) เห็นได้ว่าทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อ
องค์การและการจัดการนั้นประกอบไปด้วย บุคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ 
(Method) โดยที่ทรัพยากรเหล่านี้จะมีอยู่ภายในแต่ละองค์การในปริมาณที่จ ากัดและแตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้บริหารที่มีศักยภาพจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การในอัตราส่วนที่เหมาะสมได้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ การที่พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเท
ในการท างานนอกเหนือจากหน้าที่หรืองานที่ได้ก าหนดให้ปฏิบัติ เรียกว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อองค์การ และยังช่วยเพ่ิมผลส าเร็จให้
องค์การโดยพนักงานมีการช่วยเหลือกันท างานทั้งผู้ร่วมงานภายในและภายนอกของกลุ่มท าให้บุคคลกรเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็ว และรักษาพนักงานที่ดีให้คงอยู่ในองค์การ 
(Podsakoff et al., 2000) ยังมีปัจจัยคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากต่อพนักงานใน
องค์การ เห็นได้ว่าองค์กรใดที่พนักงานมีคณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็ม
ความสามารถ และทุ่มเทในการท างานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติซึ่งหมายถึงการที่สมาชิกเกิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การในที่สุด 
 ธนาคารรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการเงินทุกรูปแบบรวมถึงตอบสนองนโยบาย ด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายของรัฐเพ่ือช่วยเหลือประชาชน องค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงาน ให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่ดีต่อองค์การ ถ้าหากองค์การมีพนักงานที่
มีพฤติกรรมที่ดีต่อองค์การนั้นจะส่งผลให้พนักงานในองค์การมีความตั้งใจ มุ่งมั่นต่อการท างาน ซึ่งสิ่งจูงใจ
ภายในองค์การมีผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงานมีหลายองค์ประกอบ เช่น ความผูกพันต่อองค์การ บรรยากาศใน
การท างาน วัฒนธรรมในองค์การ คุณภาพชีวิตในการท างาน หากพนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ จาก
สาเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานธนาคารรัฐแห่งหนึ่ง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้ธนาคารสามารถน าผลวิจัยใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุง และบริหารงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จของธนาคารได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
ธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
           1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคาร
ภาครัฐแห่งหนึ่งแตกต่างกัน  

2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
ธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life: QWL) ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้อาศัยแนวคิดของ 

Walton (1975)  โดยศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวความเป็นบุคคล สภาพแวดล้อมตัวบุคคลหรือสังคม สังคมของ
องค์การที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ ผลผลิตของงาน การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ความปรารถนาของ
บุคคลในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างานต้องมีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างาน เนื่องจากบุคคลมีความต้องการทางเศรษฐกิจ 
มุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนที่ตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดนอกจากจะ
มองความคาดหมายในค่าตอบแทนของตนแล้ว ยังมองเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนที่ประเภทงานเดียวกัน ซึ่งเกณฑ์ใน
การตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนบ่งชี้ว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานนั้นจะมีความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนจาก
การท างานนั้น เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามเกณฑ์ในปัจจุบัน และมีความยุติธรรม  

2) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Opportunity for Developing and Using 
Human Capacity) หมายถึง การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการท างานให้ความส าคัญเก่ียวกับการฝึกอบ
รบ มีการพัฒนาการท างานและอาชีพของบุคคล  

3) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน (Social Integration) หมายถึง การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ มีการยอมรับ
และร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสังคมขององค์การ บรรยากาศในการท างานมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลใน  

4) ด้านสิทธิของพนักงาน (Employee Rights) หมายถึง การบริหารจัดการให้พนักงานได้มีสิทธิใน
การปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย แสดงออกถึงสิทธิซึ่งกันและกัน มีการก าหนดแนวทางในการ
ท างานร่วมกัน และได้รับการเคารพสิทธิส่วนบุคคล  

5) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น (Work and Total Life Space) หมายถึงการที่
บุคคลจัดสรรเวลาในการท างานให้สมดุลกับคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้เวลาตนเองกับการพักผ่อนกับครอบครัว 
และการท ากิจกรรมอ่ืนๆ  
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6) ด้านสถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 
Conditions) หมายถึง พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมการท างานที่มีความ
ปลอดภัย ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และได้ก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย เป็นการควบคุมสภาพกายภาพ  

7) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Opportunity for Continued Growth and 
Security ) หมายถึง งานที่พนักงานได้รับมอบหมายมีผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของตนเอง
ให้ได้ความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่สูงขึ้นในลักษณะของคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  

8) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance of Work Life) หมายถึง กิจกรรมการ
ท างานที่มีลักษณะได้รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพของพนักงาน   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึงพฤติกรรมทางบวกของพนักงานที่มีความรักใน
การท างาน ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายให้องค์การด้วยความเต็มใจโดยที่องค์การไม่ได้ร้องขอ
หรือบังคับให้ท างานและไม่ได้ให้รางวัลในการท างาน สามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  มี
ความรู้สึกรักในการท างานงานและรักในองค์การที่ตนท างานอยู่ การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดการวัดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ Organ and Bateman (1991) ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น 5 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกด้วยความเต็มใจ ปราศจากการบังคับในการช่วยงาน อธิบาย หรือช่วยแก้ไข
ปัญหาช่วยเพ่ือนร่วมงาน เช่น การแนะน าพนักงานใหม่ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการท างาน ช่วยเพ่ือน
ร่วมงานแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน 2) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้ อ่ืน (Courtesy) หมายถึง 
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงถึงการเอาใจใส่ผู้อ่ืนพยายามปกป้อง หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันกับ
เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการท างาน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน
อาจจะส่งผลถึงอีกบุคคลหนึ่งได้  3) พฤติกรรมความมีน้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่
บุคคลอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบาก ความคับข้องใจ ความเครียด ความไม่สะดวก ความกดดันต่างๆ ใน
การท างานไม่แสดงพฤติกรรมไม่ดี เช่น การบ่นหรือแสดงความไม่พอใจ ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิในการเรียกร้อง
ความถูกต้อง และสามารถร้องทุกข์ได้ เนื่องจากการร้องทุกข์อาจจะเป็นการเพ่ิมภาระและความกดดันให้
ผู้บริหาร อาจเกิดการยืดเยื้อจนละเลยในเรื่องการปฏิบัติงานได้  4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic 
Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงถึงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในองค์การ เช่น 
มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม มีความรู้สึกต้องการพัฒนาองค์การ เก็บรักษาความลับขององค์การ และ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  5) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
(Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสมัครใจในการยอมรับ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และสนองต่อนโยบายขององค์การ มีความตรงต่อเวลาในการท างาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
ขององค์การ ใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุด แม้ว่าจะนอกเหนือเวลาท างานแต่จะท างานของ
ตนเองให้เสร็จสิ้น และบุคคลมีความส านึกในหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสนองต่อนโยบายองค์การได้เป็น
อย่างดี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
พนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง โดยศึกษาเฉพาะส านักงานใหญ่เท่านั้น จ านวน 2 ,388 คน (ข้อมูลจากฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2559) ผู้วิจัยใช้การค านวณของ Taro Yamane (1973) ได้ประมาณการกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% หรือมีค่าควาวมคาดเคลื่อนที่ 0.05 ประชากรที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
343 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในการเก็บแบบสอบถาม  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
ดัดแปลงเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการท าวิจัยซึ่งเป็นรูปแบบข้อค าถามปลายปิด (Close 
ended Question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไป มีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 32 ข้อ  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ จ านวน 20 ข้อ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความตรงของเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องข้อค าถาม (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ า นวน 3 ท่าน พบว่า มีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
จ านวน 98 ข้อ โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.93 (ค่า IOC มากกว่า 0.5) ได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ประชากร

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ  
อายุ  
ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส  
รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  
สิทธิของพนักงาน  
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น  
สถานภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและสง่เสริมสขุภาพ  
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ที่มา : Walton (1975) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีข่ององค์การ 
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 
พฤติกรรมความมีน้ าใจนักกีฬา 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
พฤติกรรมความส านึกในหนา้ที่ 
ที่มา : Organ and Bateman (1991) 
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ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษา จ านวน 30 ชุด จากนั้นน าผลที่ได้หาค่าความ
เชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.974 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติแบบ t-test , F-test 
(ANOVA), การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย
งานวิจัยนี้ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
แตกต่างกัน  
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล T-test F-test ระดับค่าเฉลี่ย (p-value) 

เพศ .728  .467 
อายุ  .997 .409 
ระดับการศึกษา  .341 .796 
สถานภาพสมรส  .038 .962 
รายได้ต่อเดือน  1.154 .332 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  1.702 .166 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง นั่นคือ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนี้ 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 
constant 1.077 .210  5.132 .000 
1.ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม .009 .035 .015 .270 .787 
2.ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล .142 .050 .144 2.845 .005* 
3. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน .111 .041 .156 2.737 .007* 
4. ด้านสิทธิของพนักงาน .032 .050 .031 .635 .526 
5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น .104 .041 .142 2.553 .011* 
6. ด้านสถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

.050 .043 .057 1.149 .251 

7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน .018 .051 .017 .362 .718 
8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม .320 .041 .375 7.789 .000* 
R2 = .514    SEE = .32489   F= 44.128 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สามารถเขียนสมการท านายในรูปของคะแนนดิบได้ ดังนี้ 
Y =    + 0.144 (ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล) + 0.156 (ด้านการบูรณาการทาง

สังคมหรือการท างานร่วมกัน) + 0.142 (ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน) + 0.375 (ด้านความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมสามารถ
ร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีสัมประสิทธิ์การท านาย 
ร้อยละ 51.4 (R2=0.514) และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สูงที่สุด คือ ด้าน
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Beta=0.375) รองลงมา คือ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
(Beta=0.156)  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล(Beta=0.144)  และด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน (Beta= -0.142) ตามล าดับ นั่นคือ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้บางส่วน และ
ยอมรับสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 
สอดคล้องการศึกษาของกิติตาพร กาลานุสนธิ์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(Organization Citizenship Behavior) และค่านิยมขอองค์การ ต่อวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) กรณีศึกษา บริษัท ปตท (มหาชน) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคลคลแต่
ละประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมตามลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์ (2558) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน บรรยากาศองค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากร บริษัท เมืองโบราณ 
จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ บริษัท เมืองโบราณจ ากัด และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของบดินทร์ หาญบุญทรง (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้
การสนับสนุนขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดับการศึกษา อายุงานต่างกันมีพฤตกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดขีององค์การไม่แตกต่างกัน 

คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษา
ของกานต์นลิน คงศักดิ์ (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์สังกัดไปรษณีย์เขต 7 ผลการศึกษาพบว่า (1) คุณภาพ
ชีวิตในการท างานส่งผลต่อการท างานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของสุดารัตน์ ครุทสึก (2557) ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ความผูกพันต่อ
องค์การและการสื่อสารในองค์การส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพ
มหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน เมื่อพิจารณารายด้านจะพบว่าด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอ่ืน และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
โอกาสก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่งที่ท่านจะก้าวขึ้นไปเป็นล าดับได้โดยง่าย และมีโอกาสได้ใช้ความรู้
ความสามารถ มีการใช้ทักษะเพ่ือขยายขีดความสามารถในการท างานอยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พนักงานไม่ได้รู้สึกถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการขยาย
ความสามารถในการท างานได้ ซึ่งพฤติกรรมนี้ส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การใน
ระดับน้อย บุญแสง ชีระภากร (2553, น. 5 - 12) ได้กล่าวว่าการพัฒนาการและความเจริญเติบโตในต าแหน่ง
หน้าที่ มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการที่บุคคลใดจะมีการเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ได้นั้น 
จะต้องมีการพัฒนาการทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นอย่างดี พัฒนาการ จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับตัวบุคคล ส่วนการเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ แต่โดยสรุป
แล้วทั้งพัฒนาการและความเจริญเติบโตเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีระดับของ
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ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าต้องมีขบวนการพัฒนาที่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตจึงสามารถเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ได้ ซึ่งเงื่อนไขนี้ในบางองค์การถือเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการที่จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น กล่าวได้ว่าองค์การควรให้ความส าคัญในเรื่องความก้าวหน้าใน
งานของพนักงาน และเล็งเห็นถึงความสามารถของพนักงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือที่จะสามารถใช้คนให้เหมาะสมกับ
งานซึ่งจะส่งผลให้พนักงานพ่ึงพอใจในงานของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบในด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอ่ืน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมจะเห็นว่าพนักงานความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าพนักงานในองค์การมีความร่วมมือกัน มีความสามัคคีกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และองค์การยังมีการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานอย่างสม่ าเสมอ พนักงานจึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ต่อ
องค์การ ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนเห็นได้ว่าพนักงานสามารถบริหารชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, น. 109) ได้กล่าวว่า
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) คือการประเมินสถานการณ์ในลักษณะต่างๆ ของงาน ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการท างานจะให้ความส าคัญกับ
ผลงานของงานที่มีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององค์การ รวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจขององค์การ กล่าวได้ว่าพนักงานส่วนมากมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 
จึงส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การด้วย และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การมีการสนับสนุนในเรื่องการท าประโยชน์ต่อสังคม จากความคิดเห็นของ
พนักงานส่วนมากรู้สึกชอบและเห็นด้วยในเรื่องการท าประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ การวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติหน้าที่ในองค์การของท่าน ได้รับการยอมรับว่าส าคัญต่อสังคมโดยรวม และประเทศชาติ 
และพนักงานยังมีส่วนร่วมในโครงการท าประโยชน์ต่อสังคมขององค์การ โดยองค์ประกอบด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมมีผลให้พนักงานเกิดความภูมิใจในองค์การ รู้สึกเป็นบุคคลส าคัญในการได้ท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน และต่อส่วนรวม และยังส่งผลให้พนักงานส่วนมากมีพฤติกรรมที่ดีต่ององค์การ กล่าวได้ว่าองค์การควรมี
การสนับสนุนโครงการการท าประโยชน์ และพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการพัฒนาโครงการใหม่ให้มีความ
น่าสนใจ ทั้งยังมีการสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. จากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความรู้สึกว่าระบบการให้รางวัล เช่น การเลื่อนข้ัน ขึ้นเงินเดือน ไม่มี
ความชัดเจน ไม่ได้ดูจากผลงานมากกว่าความสนิทสนน เห็นได้ว่าองค์การจะต้องเข้มงวดในเรื่องการตัดสินใน
ระบบการให้รางวัลให้เกิดความยุติธรรมและมีความชอบธรรมมากท่ีสุด มีการตัดสินโดยเน้นในเรื่องของผลงาน
มากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องและชัดเจน ก าหนดนโยบายในเรื่องของการให้รางวัล 
การเลื่อนต าแหน่งขององค์การให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม 
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 2. จากการศึกษาพบว่าองค์การเป็นองค์การขนาดใหญ่มีระบบการสื่อสารที่ค่อนข้างเข้มแข็ง มีความ
ชัดเจน และรวดเร็ว เห็นได้ว่าองค์การควรรักษาระบบการสื่อสารที่ดีไว้และยังพัฒนาการสื่อสารในด้านอ่ืนๆ 
เช่น การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้น 
 3. จากการศึกษาพบว่าพนักงานให้ความเห็นองค์การไม่ค่อยมีการส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในการด ารง
ต าแหน่งได้โดยง่าย มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือขยายขีดความสามารถ องค์การจึงควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องความก้าวหน้าในงานของพนักงาน สามารถรู้ถึงขอบเขตความสามารถพนักงานในแต่ละบุคคลเพ่ือที่จะ
จัดสรรงานให้เหมาะสมกับพนักงานให้พนักงานได้ท างานอย่างเต็มที่ในด้านที่ตนเองถนัด 
 4. จากการศึกษาพบว่าองค์การมีการสนับสนุนในเรื่องการท าประโยชน์ต่อสังคม จากความคิดเห็นของ
พนักงานส่วนมากรู้สึกชอบและเห็นด้วยในเรื่องการท าประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์  การวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นองค์การควรมีการสนับสนุนโครงการการท าประโยชน์ และพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการ
พัฒนาโครงการใหม่ให้มีความน่าสนใจ ทั้งยังมีการสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
ต่อสังคม 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาวิจัยตามทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ความผูกผันของพนักงาน  คุณลักษณะงาน บรรยากาศในการ
ท างาน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลการวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยในครั้งนี้ 
 2. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจัยในลักษณะอ่ืน เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ
การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลากหลาย ซึ่งอาจมีค าอธิบายแตกต่างไปจากวิธีการวิจัย แบบส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล 
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภท
บุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิการศึกษา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 2) เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สังกัดสายวิชาการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สังกัดสายสนั บสนุน ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่เขตจตุจักร และเขตบางเขน จ านวน 321 คน ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า T-test ค่า F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression)  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวุฒิการศึกษา มี
ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ 
ด้านความผูกพันเชิงการลงทุน และด้านความผูกพันเชิงหน้าที่  มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ   

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study personal factors including gender, age, 
types of staff, average salary, job tenure, status and educational level affecting organizational 
citizenship behavior. 2) to study organizational commitment affecting organizational citizenship 
behavior. A sample of this study consisted of 321 personal at private universities and rajabhat 
universities in chatuchak district and Bangkhen district. The research is tremens were the 
questionnaires asking for general information of the responders included as a sample staff of 
academic department and staff of support. Data were collected via questionnaire and 
statistical analysis include frequency distribution, percentage, average. T-test was used for 
standard deviation was analyzed using F-test and multiple regression analysis.  

It what find that : Personal factors include type of staff, average salary and educational 
level affecting organizational citizenship behavior, organizational commitment factors include 
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type of affective commitment, continuance commitment, normative commitment affecting 
organizational citizenship behavior being significant at the 0.05 level. 

 
Keywords: ORGANIZATIONAL COMMITMENT, ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
 
บทน า 

ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจของแต่ละองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมขององค์การที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง นอกจากสภาพแวดล้อมหลักที่
มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การแล้วยังมีปัจจัยย่อยในแต่ละสภาพแวดล้อมอีกด้วย ได้แก่ การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล การบัญญัติกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่อไป  

ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารระดับสูงขององค์การจ าเป็นต้องให้ผู้บริหาร
ระดับผู้จัดการฝ่ายขององค์การ หรือบริษัทเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นในธุรกิจ
สมัยใหม่ ผู้บริหารองค์การจะมีภารกิจส าคัญที่จะต้องปฏิบัติในทุก ๆ ปี คือ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
เช่น เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ องค์การจะมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานด้วยกลยุทธ์ที่น่าท้าทาย ได้แก่ การเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขันทางธุรกิจ การลดค่าใช้จ่ายของ
องค์การ เพ่ือความอยู่รอดหรือการมีก าไรเพ่ิมขึ้น การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการให้
ผู้บริหารระดับผู้จัดการหน่วยงานเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ  และน ากลยุทธ์ของ
องค์การที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบต่อไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องเข้า
มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การด้วยเช่นกัน  เพราะกลยุทธ์ขององค์การส่งผล
โดยตรงต่อกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Management) ที่ต้องใช้
เพ่ือการด าเนินการในการดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Maintain) ทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จสูง (High–Performing Workforce) รวมไปถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์การ 
(Corporate excellence) โดยผสมผสานความต้องการความก้าวหน้าและการพัฒนาของบุคคลกับเป้าหมาย
ขององค์การ (Bowin & Harvey, 2001) 

ซึ่งองค์การต่าง ๆ นั้น มักมีการจูงใจพนักงานในองค์การมีการพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ยกระดับบทบาทหน้าที่การท างานของตนเองให้ดี
ขึ้น ท าให้พนักงานในองค์การของตนท างานได้อย่างเต็มความสามารถ  มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มี
ความพอใจในตนเองมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากขึ้น บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีส่วนพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชน
เป็นองค์การที่ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประการ คือ การสอนวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสนองความ
ต้องการของสังคม การวิจัยและการค้นคว้า การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยจะเจริญก้าวหน้ามากหรือน้อยอยู่ในระดับใดนั้น มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้อง
มีการพัฒนาตนเองทุกด้านให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอง ในการให้
การศึกษาแก่เยาวชนของชาติในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการจะด าเนินการให้ได้
ดีนั้น ต้องค านึงถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประสบปัญหาที่แก้ไขได้ โดยมหาวิทยาลัยเองควรจะแก้ไข แต่
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บางปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ต้องพยายามปรึกษาหารือกันหลาย ๆ  ฝ่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) 

มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือของเอกชน ได้แบ่งประเภทของบุคลากรออกเป็น 2 
ประเภท คือ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ และประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรสายวิชาการมี
หน้าที่สอน ท าวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนมีหน้าที่ปฏิบัติงานอ านวยการ การให้บริการประสานงานในการเรียนการสอน การวิจัย และงานอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ย่อมมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน เป็นการเพ่ิมพูนทักษะในด้านต่าง ๆ และน าความรู้นั้นไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคลากรนั้นคงอยู่กับองค์การต่อไป ได้แก่ ความก้าวหน้า
ในการท างาน ค่าตอบแทนที่ได้รับที่เป็นเงินและที่ไม่เป็นเงิน ความผูกพันต่อองค์การ บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นต้น ซึ่งท าให้บางมหาวิทยาลัยประสบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ขาด
แคลนบุคลากร ขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร ไม่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ขาดการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างานของบุคลากร เป็นต้น อาจเกิดปัญหาด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ระยะยาว และอาจส่งผลต่อนักศึกษาได้ในอนาคต  

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่อยู่เขตจตุจักรและเขตบางเขน เห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือวางแผนส าหรับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในทุก ๆ องค์การได้ เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานก่อเกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของบุคลากร
ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้ต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ 
และวุฒิการศึกษา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

2. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

Allen and Meyer (1990 อ้างถึงในเสาวคนธ์ แสนธรรมพล 2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะของความ
ผูกพันต่อองค์การ เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความผูกพันเชิงอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันที่พนักงานมีต่อ
องค์กร โดยพนักงานรู้สึกเป็นสมาชิกขององค์กร ยอมรับในนโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติของ
พนักงาน รวมถึงเต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้แก่องค์กร พนักงานที่มีความผูกพันเชิงอารมณ์จะอยู่กับองค์กร
ต่อไป เพราะว่าอยากและเต็มใจที่จะอยู่ (Want to) 

2. ความผูก พัน เชิ งการลงทุน  (Continuance Commitment) หมายถึ ง  ความผูก พันที่ เ กิ ด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กร พนักงานจะรู้สึกถึงการเสียผลประโยชน์ ถ้าต้องออกจาก
องค์กร พนักงานที่มีความผูกพันเชิงการลงทุนจะอยู่กับองค์กรต่อไป  เพราะว่าจ าเป็นต้องอยู่เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง (Need to) 
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3. ความผูกพันเชิงหน้าที่ (Normative Commitment) ความผูกพันที่เกิดจากการจิตส านึกโดยมอง
ว่าเป็นพันธะหน้าที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ควรกระท าที่จะจงรักภักดีกับองค์กรพนักงานที่มีความผูกพัน
เชิงหน้าที่อยู่กับองค์กรต่อไป เพราะคิดว่าควรจะอยู่เพื่อความเหมาะสมเชิงจริยธรรม (Ought to) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

Organ (1988 อ้างถึงใน ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ. 2558) ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การ เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน (Altruism) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจกระท าอย่างอิสระ
ด้วยตนเองของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

2. ความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจกระท าอย่างเป็น
อิสระด้วยตนเองของพนักงานในการที่จะปฏิบัติตนให้ดีกว่าความต้องการในงานขั้นต่ าสุดขององค์การ การใช้
เวลาพัก และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน 

3. ความอดทนอดกลั้น  (Sportsmanship) คือ ความเต็มใจของพนักงานในความอดทนต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่แสดงความไม่พอใจออกมา เช่น หลีกเลี่ยงการร้องทุกข์ การนินทาว่าร้ายหรือ
กล่าวโทษผู้อื่น และการไม่ท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จ าเป็น เป็นต้น 

4. การค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจกระท าเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ในการท างานกับผู้อ่ืน โดยการค านึงถึงว่าการกระท าของตนเองอาจมีผลกระทบต่อผู้อ่ืน  และ
ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเสมอ 

5. การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือการด ารงอยู่ขององค์การ 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   2. อายุ 
3. ประเภทบุคลากร  4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
5. อายุงาน  6. สถานภาพ 
7. วุฒิการศึกษา  

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความผูกพันเชิงอารมณ ์

2. ความผูกพันเชิงการลงทุน  

3. ความผูกพันเชิงหน้าท่ี 

Allen and Meyer (1990 อ้างถึงในเสาวคนธ์ แสน
ธรรมพล (2558) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ  

1. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
2. ความส านึกในหน้าท่ี 
3. ความอดทนอดกลั้น 
4. การค านึงถึงผู้อื่น 
5. การให้ความร่วมมือ 
Organ (1988 อ้างถึงในประพันธ์ ชัย
กิจอุราใจ. 2558) 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และ

วุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน  
2. ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สังกัดสายวิชาการ และบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน สังกัดสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่เขตจตุจักรและเขต
บางเขน จากรายงานจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จ าแนกตาม ประเภทสถาบัน ชื่อ
สถาบัน ประเภทบุคลากรย่อย (มีชั่วโมงสอนและมีชั่วโมงช่วยสอน) และเพศ (รายงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 
2561) (สารสนเทศอุดมศึกษา 2561) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) 
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 321 คน (สุบิน ยุระรัช 2559) 
และด าเนินการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถาบัน โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) (ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ 2546) เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
จากขนาดของประชากรในแต่ละสถาบัน  

 
     

ชื่อสถาบัน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 91 18 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 563 112 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 357 71 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 471 93 
มหาวิทยาลัยเกริก 136 27 

รวม 1,618 321 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิการศึกษา จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความผูกพันเชิงอารมณ์ ด้านความผูกพันเชิงการลงทุน และด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ โดยแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมีช่วงแสดงทัศนะ 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้าน
การค านึงถึงผู้อ่ืน และด้านการให้ความร่วมมือ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scales) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมีช่วงแสดงทัศนะ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามใช้ส าหรับรวบรวมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

แบบสอบถามได้อ้างอิงมาจากผู้วิจัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง หรือ IOC (Item 
Objective Congruence)  
 
 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ
ค าถาม 

แหล่งอ้างอิง 

ความผูกพันต่อองค์การ  8 เสาวคนธ์ แสนธรรมพล. (2558). ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กร กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพใน
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

10 ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ. (2558). ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : รายงานวิจัย วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 
แล้วน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย

ในครั้งนี้ ที่มีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 30 คน น าข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองใช้แบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) (1990) จากการ
ตรวจสอบค่าความเชื่อม่ันพบว่าได้ 0.841  
 

ตัวแปร จ านวนข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ความผูกพันต่อองค์การ  
พฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ ดี ของ
องค์การ 

8 
10 

0.714 
0.873 

รวม 18 0.841 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)) สถิติเชิงอนุมาน (T-test (Independent Sample Test) F-test หรือ One Way ANOVA 
และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม และขอข้อมูลจากวิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขออนุเคราะห์ด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
และเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่เขตจตุจักรและเขตบางเขน ด าเนินงาน
ตามระบบ และส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่
เขตจตุจักรและเขตบางเขน โดยผู้วิจัยจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และตรวจสอบแบบสอบถามที่รับคืน 
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้น
ตรวจสอบแบบสอบถามที่รับคืนเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูล
ทั้งหมดเพ่ือไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิ
การศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ตามล าดับ  

มีอายุอยู่ระหว่าง 38 – น้อยกว่า 53 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมามีอายุอยู่
ระหว่าง 21 – น้อยกว่า 38 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไป จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และรองลงมามีอายุต่ ากว่า 21 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็นอาจารย์ 
จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – น้อยกว่า 30,000 บาท จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,000 – น้อยกว่า 45,000 บาท 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.4 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 45,000 – น้อยกว่า 60,000 บาท จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 60,000 – น้อยกว่า 75,000 บาท จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และรองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ระหว่าง 1 –  น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 
รองลงมามีอายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รองลงมามีอายุงานอยู่ระหว่าง 5 – 
น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รองลงมามีอายุงานอยู่ระหว่าง 10 – น้อยกว่า 15 ปี 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 รองลงมามีอายุงานอยู่ระหว่าง 15 - น้อยกว่า 20 ปี จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.8 และรองลงมามีอายุงานต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดับ 

กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาสถานภาพสมรส 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 และรองลงมาสถานภาพหย่าร้าง / หม้าย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.2 ตามล าดับ 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และรองลงมาวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  13 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.0  ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ โดยพิจารณา จากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 321 คน จ าแนกตามตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.04) รองลงมาด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และรองลงมาด้าน
ความผูกพันเชิงการลงทุน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามล าดับ 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยพิจารณา จากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 321 
คน จ าแนกตามตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) รองลงมาด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และด้านการให้ความร่วมมือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11) รองลงมาด้านความส านึกในหน้าที่ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07)  และรองลงมาด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 
ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามประเภทบุคลากรที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามประเภทบุคลากรอาจารย์ และประเภทบุคลากร
เจ้าหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน และด้านการให้ความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มที่ 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
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15,000 – น้อยกว่า 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 45,000 – น้อยกว่า 60,000 บาท กลุ่ม
ที่ 2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – น้อยกว่า 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
60,000 – น้อยกว่า 75,000 บาท กลุ่มที่ 3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,000 – น้อยกว่า 45,000 บาท 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 60,000 – น้อยกว่า 75,000 บาท ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น 
และด้านการให้ความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุงาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ ที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มที่ 1 วุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก กลุ่มที่ 2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านความอดทนอดกลั้น แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภทบุคลากร ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ด้านวุฒิ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

 
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2. ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ 

อยู่ในระดับมาก ด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และด้านความผูกพันเชิงการลงทุน อยู่ในระดับ
มาก 

ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ตัวแปรความผูกพัน
ต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับมาก (R = 0.500) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรความผูกพันต่อองค์การได้
ร้อยละ 25 (Adjusted R2 = 0.248)  

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันเชิงการลงทุน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ ด้านความผูกพันเชิงการ
ลงทุน และด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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อภิปรายผล 

การวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียด
ดังนี้  
1. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า 
1.1 ประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และจากการทดสอบ รายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
จ าแนกตามประเภทบุคลากรอาจารย์ และประเภทบุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้ าที่ 
ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน และด้านการให้ความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สาเหตุ
เนื่องมาจากประเภทบุคลากรประเภทอาจารย์ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้
ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน และด้านการให้ความร่วมมือ 
แตกต่างกันกับบุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิพย์
สุคนธ์ จงรักษ์, กล้าหาญ ณ น่าน และเนตร์พัณณา ยาวิราช (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้รับอิทธิพลจาก
ความผูกพันต่อองค์การ คือ ลักษณะงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา เภอแสละ (2559) 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

1.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และจากการทดสอบรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่ม
ที่ 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – น้อยกว่า 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 45,000 – น้อยกว่า 60,000 บาท กลุ่มที่ 2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – น้อย
กว่า 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 60,000 – น้อยกว่า 75,000 บาท กลุ่มที่ 3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,000 – น้อยกว่า 45,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 60,000 – น้อยกว่า 75,000 บาท ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้าน
การให้ความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สาเหตุเนื่องมาจากบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้นแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านการให้ความ
ร่วมมือ แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Chaikidurajai Praphan 
(2017) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความผูกพันต่อ
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องค์การของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร พบว่า รายได้ต่อเดือน ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

1.3 ด้านวุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และจากการทดสอบรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มที่ 1 
วุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก กลุ่มที่ 2 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านความอดทนอดกลั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สาเหตุ
เนื่องมาจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านความอดทนอดกลั้น แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Chaikidurajai Praphan (2017) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ผลกระทบของ
ค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม พบว่า การศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การ  

2. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับมาก (R = 
0.500) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรความ
ผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 25 (Adjusted R2 = 0.248) นั่นคือ ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพัน
เชิงอารมณ์ ด้านความผูกพันเชิงการลงทุน ด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Chaikidurajai Praphan (2015) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
และอ่ืน ๆ ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในกลุ่มอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์, กล้าหาญ ณ น่าน และ
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ  พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศศิวิมล ทุมวัน (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
ปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ พบว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับ
มาก คือ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ได้แก่  
2.1 ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ สาเหตุเนื่องมาจากบุคลากรได้ทุ่มเทในการท างานและมีการสื่อสารข้อมูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในมุมมองที่ดีเสมอ บุคลากรมีความรู้สึกภูมิใจและอยากท างานกับ
มหาวิทยาลัยนาน ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่แตกต่างกัน 

2.2 ด้านความผูกพันเชิงการลงทุน สาเหตุเนื่องมาจากบุคลากรมองว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ท างานที่ดี
ที่สุด และมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
แตกต่างกัน 
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2.3 ด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ สาเหตุเนื่องมาจากบุคลากรมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายอุดมการณ์และ
ค่านิยมในการท างาน และมีบุญคุณต้องตอบแทน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนี้  
1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านประเภทบุคลากร ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านวุฒิ

การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ใคร่ขอเสนอแนะดังนี้ 
1.1 ด้านประเภทบุคลากร องค์การควรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันทุกประเภท

บุคลากร และควรให้การดูแลอย่างท่ัวถึง เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  
1.2 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน องค์การควรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ  โดยเน้นการสร้างความ

ผูกพันต่อองค์การให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมองเห็นถึงโอกาสในการที่จะก้าวหน้าและเติบโตใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในองค์การ รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ เพ่ือเป็นการจูงใจ
ให้บุคลากร 

1.3 ด้านวุฒิการศึกษา องค์การควรสร้างคุณภาพในการท างานให้กับบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งให้บุคลากรเห็นถึงแนวทางและโอกาสในการเติบโตในสายการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. ผลของการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ 
ความผูกพันเชิงอารมณ ์ความผูกพันเชิงการลงทุน และความผูกพันเชิงหน้าที่ ใคร่ขอเสนอแนะ ดังนี้  
2.1 ความผูกพันเชิงอารมณ์ บุคลากรควรทุ่มเทในการท างานและสื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยใน

มุมมองที่ดีเสมอ ควรให้บุคลากรมีความรู้สึกภูมิใจและอยากท างานกับมหาวิทยาลัยนาน ๆ ผู้บริหาร
ควรมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่น 
ความก้าวหน้าในสายงาน ได้รับการยกย่องและยอมรับสภาพการปฏิบัติ งานภายในองค์การ เพ่ือให้
บุคลากรรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติ 

2.2 ความผูกพันเชิงการลงทุน ผู้บริหารควรมีการขับเคลื่อนนโยบายในด้านวิธีการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เพ่ือสร้างแรงจูงให้บุคลากรตัดสินใจที่จะปฏิบัติอยู่กับ
องค์การต่อไป เพ่ือให้บุคลากรมองว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ท างานที่ดีที่สุด และมีค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดี 

2.3 ความผูกพันเชิงหน้าที่ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ท าให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็น กล้า
แสดงออก เพ่ือให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายอุดมการณ์และค่านิยมในการท างาน และมี
บุญคุณต้องตอบแทน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเขต และจังหวัดอ่ืน  ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการองค์การในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน  

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดผลออกมาได้อย่างชัดเจน เช่น 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การ 
การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือศึกษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และ
น าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การต่อไป 
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การท างานเป็นทีมที่ส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

TEAMWORK FACTOR AFFECTING ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES 
FOR ENVIRONMENTAL CONSULTANT COMPANY IN BANGKOK METROPOLITAN 

อัญชลี  สอนไธสง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ

องค์การ ของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ พนักงานที่
ท างานในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 378 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  สถิติเชิงอนุมาน โดยการแจกแจงใน
รูปแบบของความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที
ละคู่  (Bivariate Analysis) และวิ เคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression 
Analysis) สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  ผลการศึกษาพบว่า การท างานเป็นทีม 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 

ABSRACT  

The objectives of this research was to investigate teamwork affecting organizational 
citizenship behavior of employees for Environmental Consultant in Bangkok Metropolitan. The 
sample size was 3 7 8  persons. Inferential statistics for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard division. Pearson's Product Moment Correlation Coefficient 
was used for normal distribution. Or Pearson's product moment correlation coefficient. The 
statistics used in the analysis were multiple variable regression analysis. The research results 
revealed that teamwork significantly influence on the organizational citizenship behavior of 
employees for Environmental Consultant in Bangkok Metropolitan at the level of 0.05. 
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1. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงในระบบยุคดิจิตัล ทรัพยากรที่ส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้การพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้เจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางนโยบายของประเทศ  โดยมีการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยเลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นที่จะต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้เป็นแรงงานมีฝีมือเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านเทคนิควิชาการ ที่จ าเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีชีวิต จิตใจ ความรู้สึก และ
อารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นอย่างยิ่ง การ
บริหารงานเพ่ือให้คนมีประสิทธิภาพในการท างานนั้นสามารถกระท าได้โดยการให้แรงจูงใจ คือ ต้องรู้ถึงความ
ต้องการของบุคคลก่อนจึงจะสามารถจูงใจคนให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ การให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าและความหมายแก่ชีวิต มนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายในการท างาน
เพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การหาเลี้ยงชีพ การตอบสนองความต้องการ  การพัฒนาศักยภาพในตนเอง 
การได้รับการยอมรับและการด ารงสภาพในสังคม (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2555:10) ดังนั้นการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ การจัดสรรสวัสดิการและรายได้  ตลอดทั้งการรักษา
บุคลากรให้ขับเคลื่อนองค์การให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด และเพ่ือลดอัตราการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ
และแรงงานคุณภาพในธุรกิจต่างๆ 

ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประกาศพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่สามารถด าเนินกิจการเก่ียวกับการควบคุม
และรักษาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน โดยจากสถิติพบว่า พนักงานที่มีอายุงานเฉลี่ย 0-4 ปี มีแนวโน้มความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากงานมากที่สุด ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจลาออก  ซึ่งรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนยื่งมากยื่งมีผลต่อการตั้งใจลาออก ด้วยภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น (ภัทรพัน  ลาภเกี ยรติพร, 2559) ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตราการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งที่มีอัตราการลาออก 
ส าหรับพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี สูงสุด และต าแหน่งงานในระดับบริหารขั้นต้นนั้น มีการย้ายงาน
รองลงมา ซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งงานที่มีความส าคัญในธุรกิจประเภทนี้ เพราะเป็นสายอาชีพที่มีการขาดแคลน
แรงงานในสายวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เป็นงานด้านวิชาการที่จะต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและความช านาญ ประสบการณ์ทางด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม ของบุคลากร เพ่ือให้เกิด  ประสิทธิภาพการท างาน ความน่าเชื่อถือ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมถึงบุคลากรด้านงานสนุบสนุนอ่ืนๆ ภายในองค์การ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับ  
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเหล่านี้ ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่มักพบในธุรกิจนี้ก็คือ สภาวะการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่เรียกว่า “สภาวะสมองไหล” นั่นคือ เกิดการแข่งขันขององค์การธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีการยื่น
ข้อเสนอที่จูงใจให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เข้าร่วมงานกับองค์การของตนเอง ท าให้บุคลากร
เหล่านั้นมีช่องทางในการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้นและมีโอกาสที่จะเข้าร่วมงานกับองค์การที่สามารถยื่น
ข้อเสนอที่เห็นว่าตอบสนองความต้องการของตนเองมากที่สุด จากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อ
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องค์การตามมานั่นก็คือ การด าเนินงานขององค์การขาดความต่อเนื่องและอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานด้อยประสิทธิภาพส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามมา 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาถึงประเด็นปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการด ารงอยู่
ในองค์การนั่นๆว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของบุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง
และน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหาแนวทางในการ
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของบุคลากรเพ่ือให้ด ารงอยู่กับองค์การ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานตามนโยบายขององค์การ ในการพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและระดับ
อาเซียน  ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ของพนักงานกลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
  ออร์แกน (Organ, 1988 อ้างใน ฐิติพร ก้อนนาค, 2556:16) ได้แบ่งพฤติกรรมลักษณะการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1. พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การที่พนักงานเงินเดือนเต็มใจและอาสาให้ความ
ช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรื่องที่เกี่ยวกับงาน เช่น 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทันที ที่เกิดปัญหาในการท างาน ช่วยแนะน าพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น  

2. ค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) หมายถึง การค านึงถึงเพ่ือนร่วมงานเคารพสิทธิของผู้อ่ืนพยายามป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับผู้อ่ืน เพราะตระหนักว่าการปฏิบัติงานในองค์การต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันอยู่
เสมอ เช่น การปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงานก่อนการลงมือท างาน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาจาก
การกระท านั้น เป็นต้น  

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportmanship) หมายถงึ การที่พนักงานมีความเต็มใจที่จะอดทน
อดกลั้นต่อปัญหา ความคับข้องใจ อุปสรรคในการท างาน และความกดดันต่างๆ หรือการประสานงานกับ
บุคคลอ่ืนๆ โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆ เช่น ในกรณีที่พนักงานพบปัญหาในการท างานที่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอ
ความเป็นธรรมได้ แต่การร้องทุกข์นั้นจะเพ่ิมภาระให้กับผู้บริหาร และจะท าให้เกิดการโต้เถียงกันยืดเยื้อจน
ละเลยความสนใจในการปฏิบัติงานพนักงานคนนี้จึงอดทน และเลือกท่ีจะไม่ร้องทุกข์ด้วยความเต็มใจ  

4. พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  (Conscientiousness) หมายถึง การที่พนักงานเต็มใจจะ
ปฏิบัติงานให้ได้เหนือกว่าที่องค์การคาดหวังตามกฎระเบียบ และสนองนโยบายขององค์การ เช่น ขยันท างาน 
ตรงต่อเวลา ประหยัด และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ ไม่ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานไปในเรื่องส่วนตัว เป็นต้น  

5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ ในองค์การเช่น การมีส่วนร่วมและเข้าร่วมการประชุม รักษาความลับขององค์การ มีความ
ต้องการพัฒนาองค์การ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นต้น 
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     วานนี่(Varny, 1977 อ้างถึง สุธิดา เลิศอุไรวงศ์, 2557:12) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็น
ทีมว่า เป็นขบวนการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาบุคคลที่ท างานร่วมกันให้เรียนรู้ว่า จะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะ
บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน และขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายของทีมเป็นอย่างดี ต้องประกอบด้วย 1) 
บทบาทของสมาชิก 2) บทบาทของทีม 3) การสื่อสาร 4) การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5) การเข้าใจ
กระบวนการท างานของกลุ่ม 6) การประสานงาน  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่ได้ศึกษา การท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี Nuluzze 
Jesca (2006)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การท างานเป็นทีม การควบคุมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ การตัดสินใจและความเป็นเลิศ ในการจัดการโรงพยาบาลมูลาโก ประเทศยูกันดา โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น อันได้แก่ การท างานเป็นทีม การควบคุมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ การตัดสินใจ  ว่าส่งผลต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การท างานเป็นทีม และการ
ควบคุมองค์การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดี และมีนัยส าคัญในทางบวก การการจัดการประสิทธิภาพการ
ท างาน แต่การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่มีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่า การท างานเป็นทีม 
การตัดสินใจ และการควบคุม ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในทางกลับกันการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเหล่านี้ ไม่ได้รับการติดตามโดยใช้ระบบการให้รางวัลของโรงพยาบาล 
แต่จะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวและเกิดนวัตกรรมที่จ าเป็นส าหรับการเติบโตขององค์การในระยะยาว 
และประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของงองค์การและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรมเพ่ือ
ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเคมี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุของพนักงานอยู่ระหว่าง 
50-60 ปี นั้น มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ  รวมถึงปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากท่ีสุด โดย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน อยู่ใน
ระดับต่ า 2) อุตสาหกรรมบริการอ่ืนๆ พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และความผูกพันต่อองค์การ มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ยสมาชิกที่ของงอค์การมากที่สุด โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้าน
คุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน อยู่ในระดับต่ า 3) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของงาน วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันธ์ต่อองค์การมีผลต่พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยคุณลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งทั้ง 3 ประเภท พบว่า ปัจจัยพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีจตที่เกี่ยวข้องน ามาสร้างกรอบแนวคิดส าหรับ
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานกลุ่มบริษัทที่ท างานเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พนักงานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการตาม
หน่วยงานต่างๆ จ านวนพนักงานทั้งหมด  6,764 คน แบ่งออกเป็น 50 เขต และมีบริษัทที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 26 เขต รวมทั้งหมด 55 บริษัท โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่างมีระบบ (Systematic) หรือ Simple Random  Sampling เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน า
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ไปท าการจัดเก็บข้อมูลจากพนักงานกลุ่มบริษัทที่
ท างานเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 378 คนที่ได้ค านวณจากสูตร
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ตารางท่ี 4 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เขต ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เขตหลักสี่ 426 24 
เขตห้วยขวาง 559 31 
เขตจตุจักร 618 35 
เขตบางรัก 15 1 
เขตจอมทอง 35 2 
เขตวังทองหลาง 254 14 
เขตบึงกุ่ม 753 43 
เขตพญาไท 158 9 
เขตวัฒนา 58 3 
เขตบางซ่ือ 524 29 
เขตประเวศ 128 7 

การท างานเป็นทมี 

1.  บทบาทของสมาชิก 
2.  บทบาทของทีม 
3.  การส่ือสาร 
4.  การสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
5.  การเขา้ใจกระบวนการท างานของกลุ่ม 
6.  การประสานงาน 
          Varney (1977) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 

1. การใหค้วามช่วยเหลือ 
2. การค านึงถึงผูอ่ื้น 
3. ความอดทนอดกลั้น 
4. การใหค้วามร่วมมือ 
5. จิตส านึกในหนา้ท่ี 
 
Organ (1988) 
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เขตสาธร 116 6 
เขตบางกะปิ 345 19 
เขตคันนายาว 221 12 

เขต ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เขตพระโขนง 410 23 
เขตบางแค 245 14 
เขตจตุจักร 279 16 
เขตสะพานสูง 453 25 
เขตบางเขน 650 36 
เขตยานนาวา 216 12 
เขตคลองสามวา 149 8 
เขตปทุมวัน 27 2 
เขตสายไหม 46 3 
เขตทุ่งครุ 28 2 
เขตคลองเตย 26 1 
เขตดอนเมือง 25 1 

รวมทั้งสิ้น 6,764 378 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามในการวิจัยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน โดยปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม ของ 
ประพันธ์  ชัยกิจอุราใร (2556)และการพัฒนาตัวแบบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของ อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์ 
(2553)  

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับใช้เพ่ือการวิจัยไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 คน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้ว
น ามาวิเคราะห์รายข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบัค (Cornboch) ด้านการท างานเป็นทีม 1.934 และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
สามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความเขื่อมั่น เพราะได้ค่า ALPHA มากกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับ
ได้ (ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ, 2558) 

การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองและได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 378 คน ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามจ านวน 2 สัปดาห์ โดยทาง
จดหมายและทางอีเมลผ่านฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ลงรหัสข้อมูล วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และน าผลการวิเคราะห์มาสรุปและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
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โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ ใน กรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ  หรือการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามทีละคู่ 
(Bivariate Analysis) และวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) 
สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่ าเฉลี่ย 3.88 เมื่อ
พิจารณาการท างานเป็นทีมรายด้านพบว่า การเข้าใจกระบวนการท างานของกลุ่ม มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.34  บทบาทของสมาชิก มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03  
การประสานงาน มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.85  การสื่อสาร มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.55 และ บทบาทของทีม มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของ
พนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การรายด้านพบว่า การให้ความร่วมมือ 
มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32  ความอดทนอดกลั้น มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.25  จิตส านึกในหน้าที่ มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.18  
การให้ความช่วยเหลือ มีค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.14 และ การค านึงถึงผู้อ่ืน มีค่า
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.08 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอดพหุคูณแบบปกติของแปร ปัจจัยการท างานเป็นทีม ที่ใช้ท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรท านาย 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

B SE(b) B t p-value 

ค่าคงที่ 1.934 0.283   6.836 0.000 

บทบาทของสมาชิก 0.187 0.030 0.323 6.240 0.000* 

บทบาทของทีม 0.075 0.040 0.095 1.846 0.006* 

การสื่อสาร 0.016 0.083 0.019 0.192 0.048* 

การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน -0.073 0.124 -0.083 -0.588 0.557 
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การเข้าใจกระบวนการท างานของกลุ่ม 0.057 0.131 0.06 0.439 0.661 

การประสานงาน 0.026 0.081 0.026 0.320 0.750 

r = 0.367 ,R2 = 0.134 ,Adjusted R2 = 0.118 ,F = 8.202 ,p-value = 0 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พบว่ามีเพียง 3 ตัวแปร  คือ บทบาทของสมาชิก (p = 0, β = 0.323) บทบาทของทีม (p = 0.006, 
β = 0.095) การสื่อสาร (p = 0.048, β = 0.019) ที่มีส่งผลต่อในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถ
อธิบายสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วนโดยมีสัมประสิทธิ์การ
ท านายได้ร้อยละ 36.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีปัจจัยอ่ืนๆที่สามารถการท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมได้อีกร้อยละ 63.3 ดังนั้นสามารถเขียนสมการความถดถอดของคะแนนมาตรฐาน  
ดังนี้ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมใน 
 เขตกรุงเทพมหานคร  =1.934 ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย +0.187 บทบาทของสมาชิก  
 +0.075 บทบาทของทีม +0.016 การสื่อสาร 
 

Adjusted R2 = 0.118,r = 0.367 ,F = 8.202 ,p-value = 0 

 

 จากสมการจะเห็นว่า  ปัจจัย บทบาทของสมาชิก บทบาทของทีม การสื่อสารในท านายพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนปัจจัยในท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน 

6. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจัย การท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงาน
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาพบว่า 2.1) ปัจจัย บทบาทของสมาชิก มีค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.187 ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ สะท้อนจากค าถามรายข้อ “ท่านจัดประชุมเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย 
บทบาทเพ่ือสร้างกิจการในการปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของเพ่ือนร่วมงาน” และค าถามราย
ข้อ “ท่านและเพ่ือนร่วมงานร่วมจัดระบบและขั้นตอนการท างานของบุคลากรในองค์การเพ่ือสนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน” เนื่องจาก พนักงานได้รับการชี้แจงงานที่ชัดเจน ในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบในงานที่
ชัดเจน มีการประชุม หารือ ข้อก าหนดของงานในโครงการที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานและ
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วัตถุประสงค์ของงานที่รับผิดชอบเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nuluzze Jesca (2006) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การท างานเป็นทีม การควบคุมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การตัดสินใจและความ
เป็นเลิศ ในการจัดการโรงพยาบาลมูลาโก ประเทศยูกันดา โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น อันได้แก่ 
การท างานเป็นทีมในบทบาทของสมาชิก  การควบคุมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การ
ตัดสินใจ  ว่าส่งผลต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การท างานเป็นทีมในด้านบทบาทของสมาชิก และ
การควบคุมองค์การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดี และมีนัยส าคัญในทางบวก การจัดการประสิทธิภาพการ
ท างาน แต่การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่มีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่า การท างานเป็นทีม 
การตัดสินใจ และการควบคุม ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในทางกลับกันการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเหล่านี้ ไม่ได้รับการติดตามโดยใช้ระบบการให้รางวัลของโรงพยาบาล 
แต่จะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวและเกิดนวัตกรรมที่จ าเป็นส าหรับการเติบโตขององค์การในระยะยาว 
2.2) ปัจจัย บทบาทของทีม มีค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.075 ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ สะท้อนจากค าถามรายข้อ “ท่านมอบหมายขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบได้ชัดเจน มีความ
สอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน” และค าถามรายข้อ “ท่านใช้ความสามารถท่ีหลากหลายของเพ่ือนร่วมงาน
ประกอบเป็นทีมงาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจโดยไม่ยึดตามสายงานเพียงอย่างเดียว” เนื่องจากลักษณะการท างาน
ของพนักงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และช านาญในงานเฉพาะด้านใน
แต่ละต าแหน่ง การมอบหมายงาน และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมถึงพนักงานเข้าใจและยอมรับความสามารถ
ของผู้อ่ืน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ จึงสะท้อนให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภากร ทัศน์ศรี (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ การท างานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ของครู สังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยคู่มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ บทบาทของทีมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้านการช่วยเหลือ 
ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ความผูกพันด้านการคงอยู่ต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ด้านการให้ความร่วมมือ 

2.3) ปัจจัย การสื่อสาร มีค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.016 ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ สะท้อนจากค าถามรายข้อ “ท่านเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานสะท้อนผลการท างานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและเสนอแนะแนวทางในการท างานครั้งต่อไป” และค าถามรายข้อ “ท่านมีการน าผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมาพิจารณาประกอบในการก าหนดภาระงาน” เนื่องจากพนักงานได้รับทราบผลการ
ประเมิน และการมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ในการท างานของตน ซึ่งสามารถสะท้อนกลับความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน เพ่ือประสิทธิผลของงานได้อย่างชัดเจน ท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมงานเพ่ือร่วมหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และชี้แนวทางแก้ไขปัญหา
ของงานได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของงองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรม พบว่า  อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ มีการท างานเป็นทีม และ
ความผูกพันต่อองค์การ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ยสมาชิกที่ของงอค์การมากที่สุด โดยการท างานเป็นทีม ด้าน 
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การสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน อยู่ในระดับต่ า และการ
ท างานเป็นทีม ด้าน การสื่อสารมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของงองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยครั้งนี้ 
 (1) ผู้บริหารจึงควรก าหนดบทบาท หน้าที่ ในการท างาน ที่ชัดเจน ทั้งในต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น
และระดับปฏิบัติการ เพราะการมอบอ านาจในการท างานที่ไม่ชัดเจน ย่อมส่งผลต่อ  การท างานในบทบาทของ
ทีม เช่น การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง หรือก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน ( Job 
description) ที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ (Performance)  และสามารถ
สะท้อนการท างานได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึง ในการเพ่ิมค่าตอบแทนให้ตรงตามศักยภาพของพนักงานและ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

(2) การค านึงถึงผู้ อ่ืน ผู้บริหารควรมีการจัดการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือเป็นการสะท้อนการท างานและพฤติกรรมของพนักงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ ที่มีต่อ
กันในการประสานงานต่างๆ ทั้งนี้ผู้บริหารในระดับต้นสามารถน าผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
ดังกล่าว มาก าหนดทิศทาง ในการสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ในการท างาน หรือวางแผนงานเพ่ือให้งานเอ้ือ
ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจต่อการท างานของพนักงานมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท า
ความดี เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การต่อไป 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การในภาคธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดแนวทางในการสร้างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร และน าผลที่ได้ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการท างานต่อไป 

8.  กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ที่ให้ความ
ใส่ใจนักศึกษา พร้อมทั้งเสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ชี้แนะในการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์สุรีย์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ เลขานุการ 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่คอยสนับสนุนให้ก าลังใจ และให้ความใส่ใจติดตามความคืบหน้าของผู้วิจัย
เสมอมา รวมทั้งอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตรการศึกษาด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร 
และบุคลากร พนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและ
ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมให้
ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่คอยให้ก าลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านต่างๆ 
รวมถึงพร้อมให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  จนท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์  
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