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เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย การแนะน าต ารา และบทวิจารณ์บทความในสาขา
การศึกษาและจิตวิทยา สาขานิเทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และการ
ปกครอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และอ่ืน ๆ 

2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ อันน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยและบริการทางวิชาการระหว่าง
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ 

3.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการน าเสนอบทความทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
สังคม และการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
บรรณาธิการบริหาร : 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงานของธุรกิจและสมรรถนะของผู้ประกอบการกับขอบข่ายการแข่งขัน 

และศักยภาพองค์การ 

                             
  รุ่งอรุณ  กระแสร์สินธุ์1 

ระพีพรรณ พิริยะกุล2  
นภาพร ขันธนภา3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และสมรรถนะของผู้ประกอบการ ขอบข่าย การแข่งขัน และศักยภาพองค์การ วิเคราะห์ตัว
แบบด้วยสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Smart PLS-Graph 3.0 โดยอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 500 ราย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs ) ไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs ) แต่เป็นปัจจัยด้านขอบข่ายการแข่งขันและศักยภาพองค์การที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs ) ทั้งด้านต้นทุน ความแตกต่างทางการตลาด  การจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรู้ในการท างาน   

 

ค าส าคัญ   สมรรถนะผู้ประกอบการ ขอบข่ายการแข่งขัน ศักยภาพองค์การ ผลการด าเนินงาน 
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Firm Performance and Entrepreneurial Competency, Competitive 
Scope and Firm Capability   
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Napaporn Khantanapha3 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to look into the relationship between firm 
performance, on the one hand, and entrepreneurial capability, on the other, with 
firm capability and competitive scope as mediator variables. Structural Equation 
Modeling (SEM) was analyzed with Smart PLS-Graph 3.0. based on empirical data 
from the questionnaires for a sample of 500 small and medium sized enterprises 
(SMEs) in Bangkok. It was revealed that entrepreneurial competency was not so 
significant for firm performance as competitive scope and firm capability that 
included costs, market differentiation, customer relation management and working 
knowledge. 
 
 
Key words:  Entrepreneurial competency, Competitive scope, Firm capability,  
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บทน า 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs ) เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ
และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ครอบคลุมกิจการผลิตสินค้า  
กิจการการบริการ  กิจการการค้าส่งและการค้า
ปลีก ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างของสังคมและ
เศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งการผลิตและ
แหล่งการสร้างงาน ช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้ไปสู่ท้องถิ่น ส าหรับขนาดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs ) ก าหนดได้
จากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร หรือจ านวนการ
จ้างงานไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมูลค่า
สูงสุดสินทรัพย์ถาวร(ไม่รวมที่ดิน) ไม่ เกิน         
200,000,000  บาท และจ านวนการจ้างงานไม่
เกิน 200  คน ปัจจุบันมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ประมาณร้อยละ 99 
ของธุรกิจทั้งหมด หลังจากประเทศไทยประสบ
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 กลุ่มธุรกิจ
หลักที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อน
โดยรวมของประเทศไทยคือ กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นแหล่งการจ้างงานที่กระจายตัวอยู่ทั่ว
ประเทศและเป็นการสร้ างมูลค่า เ พ่ิมของ
ทรัพยากรให้กับระบบเศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs) สามารถปรับตัวต่อ
การผันผวนของระบบเศรษฐกิจได้ดีกว่าธุรกิจ
ข น า ด ใ ห ญ่   ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ก า ร ผ ลิ ต ใ น
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 
2,913,167 ราย  คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งหมด อีกทั้งเป็นธุรกิจที่มี
มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงถึงร้อย
ละ38 (กรมการค้าภายใน, 2557) เพราะถือได้

ว่าเป็นแหล่งการผลิตและแหล่งการจ้างงานที่
กระจายตัวอยู่ในทุกชุมชนที่มีประชากรอาศัย
หนาแน่น (Gartner and Bellamy, 2012) 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่อยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 
34.6 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมทั้งหมดรองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ 20.9 
และกรุ ง เทพและปริมณฑล ร้อยละ 18.8 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2552) วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ตัวสินค้ารวมทั้งการสร้างรายได้จากการส่งออก
และสามารถผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการน าเข้า มี
ผลท าให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้จ านวน
มากในแต่ละปี อีกทั้ งเป็นแหล่งสร้างเสริม
ประสบการณ์และการบริการแก่ผู้ประกอบการ 
(Boone and Kurtz, 2010) โดยเฉพาะบุคคลผู้
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ หรือนักลงทุนหน้าใหม่จาก
ธุรกิจขนาดเล็ก และพัฒนาจนธุรกิจเติบโตไปใน
ที่สุด ในอดีตที่ผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs ) ส่วนใหญ่ยังขาดสมรรถนะ
ในการประกอบการทั้งทางด้านเทคโนโลยี  
เครือข่าย การผลิต การจัดการ การตลาดและ
การเงิน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังขาดการ
พัฒนา การน า เข้ าส่ งออก การจับคู่ ธุ รกิจ 
(business matching) การผลิตสินค้ายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
, 2556) ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ได้ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงบ่อยๆ และสถานการณ์ทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก ต ก ต่ า  ร า ค า พ ลั ง ง า น
ภายในประเทศที่มี ความผันผวน และการ
แข่ งขั นทั้ ง ภาย ในและภายนอกประ เทศ 
ผู้บริโภคมีการลดปริมาณการบริโภค จึงท าให้
ต้องลดการจ้างงาน ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ประสบปัญหาใน
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ด้านต่างๆ อาทิเช่น สมรรถนะผู้ประกอบการที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ รวมถึงเครือข่ายทาง
การค้ าที่ เ พ่ิมมากขึ้นท า ให้ผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs ) 
ต้องบริหารจัดการเครือข่ายทางการค้าเหล่านี้ให้
ดีมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ก็ เป็น อีกหนึ่ งปัญหาที่ทางผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมาก มิฉะนั้นจะส่งผลต่อ
ศักยภาพองค์การที่มีองค์ประกอบทางด้าน
ความรู้การท างานและการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้าที่ เป็นปัจจัยส่ ง เสริมให้ธุรกิจเป็น
องค์การที่ ดี  มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
นอกจากนี้ขอบข่ายการแข่งขันที่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทั้งด้านต้นทุนและความ
แตกต่างทางการตลาดที่เป็นตัวชี้วัดได้ถึงผลการ
ด าเนินงาน ของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเป็นความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ
ที่ เ ป็ น ผลมาจากกา รจั ด ก ารภ าย ใต้ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงดั ง  กล่ า ว ให้ เ กิ ดสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่ดีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
การที่ธุรกิจประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มีมากมายหลายประเภท 
ดังนั้นเมื่อเกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย
ต่อกิจการใดกิจการหนึ่ง ขอบเขตความเสียหาย
จะไม่มากเท่ากิจการขนาดใหญ่ และมีบุคคล
จ านวนมากที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้
ความสามารถสูง ดังนั้นทางหนึ่งที่จะไม่ท าให้
ทรัพยากรของกลุ่มบุคคลนี้ต้องสูญเปล่า คือการ
ท าให้กลุ่มบุคคลนี้เปลี่ยนวิถีด ารงชีวิตจากการ
เป็นลูกจ้าง  มาเป็นผู้ประกอบการ ก็จะมี

ลักษณะการจ้างงานตนเองและช่วยผลักดันการ
จ้างงานคนอ่ืน ๆ ตามมาอีกในอนาคต ธุรกิจ 
SMEsหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
นับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในหลาย ๆ ด้าน จากปัญหาและความ
จ า เ ป็ น ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น  ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลด าเนินงานของธุรกิจ
โดยยึดสมรรถนะของผู้ประกอบการที่ส่งผ่าน
ความสามารถของธุรกิจและขอบข่ายการ
แข่ ง ขั น เ พ่ือ เป็ นแนวทางที่ ส าคัญ ในการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการที่จะสามารถ
พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ให้ มี ค ว าม เ จ ริ ญ เติ บ โ ต  ส ามารถ
ยกระดับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจ และ
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาเพ่ือ
เตรี ยมความพร้อมในด้ านทักษะ ความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  เพ่ือสร้างเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการค้าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ 
(SMEs) ทั้งการเตรียมความพร้อมและการ
ปรั บตั วด้ านต่ า งๆ  รวมทั้ ง ศั กยภาพและ
ส ม ร ร ถ น ะ อ ง ค์ ก า ร ต ล อ ด จ น ข อ บ ข่ า ย
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ (SMEs)ไทย ในกา ร เ ข้ า สู่ ป ร ะช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2558  พร้อมทั้ง
แน วทา ง ในก า ร พัฒนาแล ะปรั บ ตั ว ขอ ง
ผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) ให้สามารถเข้าถึง 
เข้าใจและสามารถปรับตัวเพ่ือเตรียมความ
พร้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้ประกอบการในบริบทประเทศ
ไทยยังมีจ านวนไม่มากนักจึงเป็นอีกเหตุผลที่
ผู้วิจัยให้ความสนใจในการศึกษา                                                   
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วัตถุประสงค์การวิจัย     

1.เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โดยยึดการบริหารการ เปลี่ ยนแปลงและ
เครือข่ายทางธุรกิจ 

2.เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพองค์การและ
ขอบข่ายการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 

3.เพ่ือศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและการจัดการเครือข่ายทางการ
ค้าที่ส่งผ่านสมรรถนะผู้ประกอบการต่อผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้ประกอบการ
  จากแนวคิดของMcClelland (1973) 
พบว่า สมรรถนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ดี ข อ ง บุ ค ค ล ( excellent 
performer) ใ น อ ง ค์ ก า ร กั บ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
(knowledge) ทักษะ (skill) และความสามารถ 
(capability) โดยกล่าวว่า การวัดความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญา(Intelligence Quotient) 
และการทดสอบบุคลิกภาพ (personality test) 
ยังไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงออกมา สอดคล้องกับ
แนวคิด Boyatzis (2008)& Grant(1991)ที่
พบว่าสมรรถนะ ประกอบด้วยการมีความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ 
(ability) และคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อ
หน้าที่รับผิดชอบ เช่น สามารถให้บริการตามที่
ผู้ รับบริการต้องการได้นั้ นบุคคลจะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ ทั้งความรู้ในงาน
และทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่นความสามารถในการ
ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะของ
บุคคล คือ เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน เป็นต้น โดยคุณลักษณะที่จะมีผลต่อ

ประสิทธิผลของงานที่เหนือกว่านั้น (superior 
work) ธุรกิจSMEs จะต้องสามารถน าสมรรถนะ
ของบุคคลในแต่ละต าแหน่งงานทั้งในแนวกว้าง
และแนวลึกมาใช้ประโยชน์ ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ธุรกิจSMEsได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Parry (1996) ที่พบว่า สมรรถนะ 
(competency) เป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายใน
บุ ค ค ล ที่ น า ไ ป สู่ ส า เ ห ตุ ท า ใ ห้ ผ ล ง า น มี
ประสิทธิภาพและเน้นว่า “คุณลักษณะที่อยู่
ภายใน” เป็นทักษะไม่ใช่พฤติกรรม เพราะเป็น
สิ่งที่ก าหนดอยู่ภายในตัวบุคคลนั้น ท าให้เกิด
คุณลักษณะที่แตกต่างอย่างส าคัญ เนื่องจาก
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อมีการก าหนดจากสิ่งที่อยู่ภายใน ซึ่งการ
ใช้ขีดความสามารถถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่จะท าให้การท างานขององค์การประสบ
คว ามส า เ ร็ จ  ส อดคล้ อ งกั บแนวคิ ดขอ ง 
McClelland (1999) พบว่าเป็นความสามารถที่
ครอบคลุมถึ งความรู้  (knowledge) ทักษะ
(skill)และคุณลักษณะ (attributes) ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานนั้นให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
มาตรฐาน (satisfaction standard) ซึ่งสะท้อน
ถึงความช านาญ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอในการท างานนั้นให้
ส าเร็จที่สามารถสร้างได้ด้วยการฝึกอบรมและ
พัฒนา สรุปได้ว่า “สมรรถนะ” เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ ในการพัฒนาความรู้  (knowledge) 
ทักษะ(skill) และความสามารถ (ability) ที่อยู่
ในตัวบุคคลอันที่มาจากแรงจูงใจ ลักษณะนิสัย 
ทัศนคติ ค่านิยมที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะนั้นที่จะน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
มากกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งสามารถสร้างได้จากการ
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง 
McClelland, D.C.(1973)   พบว่า สมรรถนะ
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ผู้ ป ระกอบการสามารถจ าแนกได้ เป็น  5 
ประเภท  

1. สมรรถนะผู้ประกอบการส่วนบุคคล 
(personal competencies) สมรรถนะที่แต่ละ
คนมี เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไ ม่
สามารถลอกเลียนแบบได้ 

2. สมรรถนะผู้ประกอบการเฉพาะงาน 
(job competencies) สมรรถนะของบุคคลกับ
การท างานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว 
  

3. สมรรถนะผู้ประกอบการของธุรกิจ 
(firm competencies) ความสามารถพิเศษ
เฉพาะธุรกิจนั้นเท่านั้น  

4. สมรรถนะผู้ประกอบการหลัก (core 
competencies) ความสามารถส าคัญที่บุคคล
ต้องมีหรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  

5.  สมรรถนะผู้ประกอบการในงาน 
(functional competencies) ความสามารถ
ของบุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่ง
หน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่
ต่างกัน   
 
แนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ 
(globalization) ท าให้องค์การไม่สามารถหยุด
นิ่งอยู่กับที่ได้ เพราะหากไม่มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานขององค์การ (firm performance) 
องค์การนั้นจะไม่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันและ
ในที่สุดก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ (Barney, 
2001; Grant, 1991) ท าให้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพ่ือให้ทัน
กับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน เพราะนอกจาก
จะต้องต่อสู้กับคู่แข่งขันรายเดิมแล้วยังต้องต่อสู้
กับคู่แข่งขันรายใหม่ที่พยายามจะเข้ามาแย่ง

ส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการจึ ง
จ า เป็นต้องท าให้ธุรกิจของตนเองเกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันสูงสุด (Porter, 1980) 
จากสภาพการแข่งขันดังกล่าวท าให้องค์การ
ต่างๆ ให้ความสนใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วนั่นก็
คือทรัพยากร (resources) ขององค์การซึ่งมีทั้ง
ทรัพยากรที่มีตัวตน(tangible) ได้แก่ ทรัพยากร
บุคคล วัตถุดิบ  เครื่ องจักร  เป็นต้น และ
ทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน (intangible) ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ ความช านาญ และชื่อเสียงของ
องค์การ เป็นต้น (Rumelt,1984; Wernerfelt, 
1984) ทรัพยากรขององค์การ คือปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างสมรรถนะขององค์การ (Firm 
competency) ซึ่งได้มาจากการมีทรัพยากรที่
ได้มีการสั่งสมความรู้ (knowledge) และทักษะ  
(skill) โดยองค์การจะต้องสามารถเข้าถึงและ
พัฒนาได้ในทุก ๆด้าน(Barney,1991;Grant,1991) 
เป็นความ สามารถในการผสมผสานระหว่าง
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และ
กระบวนการท างานเข้าด้วยกัน ซึ่งองค์การ
สามา รถ ใ ช้ ท รั พยากรที่ มี อยู่ ใ ห้ ส า มาร ถ
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่าง
ร ว ด เ ร็ ว ทั น กั บ เ ว ล า อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ 
(Wernerfelt, 1984)จึงเป็นความสามารถแบบ
อยู่กับที่ไม่ได้แต่จะต้องเคลื่อนไหวได้เหมาะสม
กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ เ ป ลี่ ย นแปล ง (dynamic 
capability) (Barney, 2001; Grant, 1991; 
Porter, 1980) การให้ความส าคัญกับทรัพยากร
ที่องค์การมีอยู่นั้นเป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎี
ฐานทรัพยากร (Resource Based View) เป็น
ทฤษฎีที่ร่ วมสมัยที่ผสมผสานข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับความได้มาซึ่งความได้เปรียบในการ
แข่ งขันขององค์การและการด ารงอยู่ ของ
องค์การภายในขอบเขตของการบริหารจัดการที่
ดี (Barney, 1991, 2001; Grant, 1991; 
Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984)  ทฤษฎี
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ฐานทรัพยากรเป็นทฤษฎีที่นักวิจารณ์เห็นว่า
เป็นประโยชน์ในการได้มาซึ่งผลการด าเนินงาน
ที่แน่นอนขององค์การและมีความเชื่อมโยง
ระหว่างทรัพยากรขององค์การกับความสามารถ
และความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนของ
องค์การ (Barney, 2001; Grant, 2001; 
Porter, 1980) แนวความคิดของทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร (RBV) เน้นถึงความแตกต่างทางด้าน
ทรัพยากรว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์การ
มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งจะท าให้องค์การ
มีผลประกอบการที่ดีกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืนๆใน
อุตสาหกรรม (Barney, 1991; Porter, 1980) 
แต่องค์การจะต้องมีวิธีการจัดการที่สามารถรวม
คุณค่าเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์การและ
สามารถที่ จ ะ พัฒนาความสามารถที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้นจนท าให้ได้มาในสิ่งที่
แตกต่างและเหนือกว่ าคู่ แข่ งขัน (Barney, 
2001; Grant, 1991; Peteraf, 1993; 
Prahalad & Hamel, 1990; Wernerfelt, 
1984) ทรัพยากรขององค์การนั้นหมายถึ ง
ท รั พ ย์ สิ น ทั้ ง ห ม ด ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  ไ ด้ แ ก่ 
ความสามารถขององค์การ กระบวนการท างาน 
เอกลักษณ์ขององค์การ ข้อมูล สารสนเทศ 
ประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยี (Barney, 
1991; Grant, 1991; Wernerfelt, 1984; 
Maijoor & Witteloostuijn, 1996)  เ ป็ น
ความสามารถในการที่จะก าหนดหรือวางแผน
งานและน าทรัพยากรที่มีความแตกต่างกันมา
รวมเข้าด้วยกันร่วมกับกระบวนการท างานที่ใช้
ในองค์การเพ่ือให้บรรลุผลในสิ่ งที่องค์การ
ต้องการ (Amit & Schoemaker, 1993; 
Barney, 2001; Grant, 1991; Porter, 1980; 
Rumelt, 1984)   แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ฐ า น
ทรัพยากรขององค์การ (resource base view 
of the firm) องค์การใดๆ ก็ตามที่มีทรัพยากร
ที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ (valuable) เป็นสิ่งที่หาได้

ยาก (rare) เลียนแบบให้เหมือนไม่ได้ (in-
imitable) และไม่อาจใช้สิ่งใดมาทดแทนกันได้ 
(non-substitutable) (Barney, 1991) เป็น
ความพร้อมของทรัพยากรที่ส าคัญและเป็น
ปัจจัยที่มีอยู่ ในองค์การ  ทฤษฎีทรัพยากร 
(resource based view) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึงการที่องค์การให้ความสนใจในเรื่องของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์การ จะท าให้
องค์การได้เปรียบเชิงการแข่งขันนั้น ดังนั้น
อ ง ค์ ก า ร ค ว ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง ท รั พ ย า ก ร
(resource)และความสามารถ (capabilities) ที่
มีอยู่เพ่ือสร้างความแตกต่างและความสามารถ
ด้านการแข่งขัน ด้านทุนมนุษย์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มี
ความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลรักษาและ
ควบคุมกระบวนในการผลิต (Sarkis et al., 
2010; Zeng, Meng, Yin, Tam, & Sun, 
2010) ของเสียที่ลดน้อยลง (Cherian & 
Jacob, 2012) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงท าการวางแผนเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือการปรับเปลี่ยน
กระบวน ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมใน
การปฏิบั ติ ง านที่ เ ป็นมิ ตรกับสิ่ ง แวดล้อม 
(Renwick et al., 2013) เพ่ือตอบสนองต่อการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต ล อ ด เ ว ล า จ า ก
สภาพแวดล้อมภายนอก (Jackson et al., 
2011) จากการศึกษาของ Barney (1991)    
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรว่า หมายถึง
สินทรัพย์ (assets) ความสามารถ 
(capabilities) กระบวนการในการท างาน
องค์การ (organization process) คุณสมบัติ
ของธุรกิจ(firm attributes) สารสนเทศ 
(information) ความรู้ (knowledge) ซึ่ง
ทรัพยากรเหล่านี้องค์การสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้โดยการควบคุมของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้การศึกษาของ 
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Barney (1991) ยังได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
องค์การที่จะสามารถสร้างคุณลักษณะเฉพาะ
ขององค์การเพื่อให้เกิดศักยภาพในการได้เปรียบ
เชิงการแข่งขัน การที่ธุรกิจSMEsจะอยู่รอดและ
ประสบความส าเร็จในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
และพลวัตรได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา จะต้องมีปัจจัย
ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ (1) ความสามารถในการ
ครอบครองทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะหรือ
ลักษณะพิเศษ (2) ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) 
ความสามารถในการยกระดับการท างานที่ได้มา
จากการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน 
ถือเป็นส่วนส าคัญหรือรากฐานของการขยายตัว
ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ ทั้ ง
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เป็น
ความสามารถที่จ า เป็นที่จะท า ให้องค์การ
ประสบความส า เร็ จอย่ า งยั่ ง ยืน ในระบบ
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Luo, 2001) การ
มองเรื่องการมีทรัพยากรที่ เหนือกว่า ได้ถูก
น า ม า ใ ช้ ใ น ก ลุ่ ม ก า ร ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์     
(Barney, 2001; Grant, 1991) เพ่ือจะท าให้
ผู้ประกอบการนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ งขั นอย่ า งยั่ ง ยืน  (sustainable 
competitive advantage) (Grant, 1999; 
Porter, 1980) โ ด ย ทรั พย าก ร มนุ ษย์ ข อ ง
ผู้ประกอบการถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
(intellectual capital) และเป็นปัจจัยส าคัญใน
ก า ร ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
(organization competency) (Prahalad & 
Hamel, 1990) ที่ท าให้องค์การสามารถ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่ายอด
เยี่ยมจากการรับรู้ของลูกค้าและเป็นความ
จ าเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาสมรรถนะ
หลักอย่างต่อเนื่อง เพ่ือคงความได้เปรียบใน
ระยะยาว (Hamel & Prahalad, 1994)  จาก

แนวคิดข้างต้นจึงท าให้สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ
ประสบความส าเร็จและสร้างสิ่งที่ เหนือกว่า
องค์การอื่น คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ 
(knowledge worker) (Prahalad & Hamel, 
1990; Scott & Harker, 2002) ด้วยเหตุนี้
ผู้ประกอบการจึงให้ความส าคัญในเรื่องของ
สมรรถนะ (competency) ของบุคลากรใน
องค์การอย่างมากซึ่งภาคเอกชนได้ให้ความ
สนใจกับเรื่ องของสมรรถนะเ พ่ิมขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่องตลอด 30 ปีที่ผ่านมา (Heneman & 
Ledford, 1998)    
 
แนวคิดการจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลง  

การขับเคลื่อนองค์การในระยะเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ขีดความสามารถที่จ าเป็นต่อการรับมือ
กับสถานการณ์หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างไปจากอดีต จากแนวคิดของ Villiam 
Bridge (2010) พบว่าการจัดการภายใต้การ
เปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดกับ
ธุรกิจ โดยต้องให้ธุรกิจสามารถด าเนินงาน 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม(SMEs) ต่างล้วนจ าเป็นต้องปรับตัว
เพ่ือความอยู่ รอดและความเจริญก้าวหน้าใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงภายในระยะเวลาสั้น  ๆ ธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ที่เคย
รุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วกลับต้องมา
ล้มละลายและเลิกกิจการไปเป็นจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการที่เคยด ารงอยู่มานานก็อาจต้อง
สูญเสียกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต เช่น ทุน 
ที่ดิน แรงงาน และการประกอบการให้แก่
ช า ว ต่ า ง ช า ติ ภ า ย ใ น เ ว ล า อั น ร ว ด เ ร็ ว 
ผู้ ป ร ะกอบการที่ ไ ม่ ส ามารถบริ ห า รการ



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 
เปลี่ยนแปลงของตัวเองเพ่ือปรับตัวให้ ทันกับ
สภาพแวดล้อมได้มักจะพบกับความเสื่อม ส่วน
ผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการภายใต้
การเปลี่ยนแปลงได้ก็จะสามารถปรับตัวให้ เท่า
ทันกับความผันแปรของสภาพแวดล้อมได้ก็จะ
อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ อย่างรวดเร็ว 
ความสามารถในการจั ดการภายใต้ กา ร
เปลี่ ย นแปลงของผู้ ป ร ะกอบการจึ ง เป็ น
เ ค รื่ อ ง บ่ ง ชี้ ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ก า ร
ประกอบการได้เป็นอย่างดี(Penrose,1963)ใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการได้ก าหนดทิศทาง
ของธุรกิจ เพ่ือท าให้การประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการมีผลการด าเนินงานที่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของWilliam J. Roth well et al. 
(1998) ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการ
ออกจากสภาวะเดิม(status quo)เพ่ือไปสู่
เป้าหมายหรือสภาพที่ต้องการหรือวิสัยทัศน์ที่
ควรจะเป็น จากแนวคิดของ Loveridge and 
Coming (1996) and Robbins(2001) พบว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่จ าเป็น
โดยต้องเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่
เพ่ือให้เกิดผลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและเป็นการ
มุ่งผลก าไรของผู้ประกอบการ การจัดการภายใต้
การเปลี่ยนแปลง ยังหมายถึงการจัดการที่
สนับสนุนให้องค์การและบุคลากรสามารถที่จะ
ปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในองค์การได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
(Arthur et al., 2005)สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Hervani et al.(2005)พบว่าการจัดการภายใต้
การเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดการที่องค์การจะ
ปรับตัวให้ เข้ากับวิทยาการใหม่  ๆ ต่อการ
เปลี่ ยนแปลงด้ านวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ Scapens & Robert 

(1993) กล่าวว่าทั้งนี้หากไม่เข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลง มักจะก่อให้เกิดแรงต้านทานต่อ
การ เปลี่ ยนแปลงได้ โดยที่ ผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)       
ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ ถึ ง ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลง และ
วางบทบาทของธุรกิจของตัวเองในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง สุดท้ายคือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่จะน ามาใช้ในการ
จัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับ
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม         
 
แนวคิดการจัดการทางด้านเครือข่ายทาง
การค้า  

จากแนวคิดของ Beamish, P.W. and 
Munro, H.J. (2011) พบว่าเครือข่ายทาง
การค้า(Commerce Networking) ของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เป็น
การแข่งขันทางธุรกิจระดับโลกในปัจจุบัน ซึ่ง
ธุรกิจข้ามชาติ (Multinational Firm) สามารถ
ใช้ข้อได้เปรียบในด้านต่างๆ มาท าการแข่งขัน 
เช่น สามารถแสวงหาเงินลงทุนได้ง่ายในต้นทุน
ต่อจากตลาดเงินทั่วโลกและใช้ก าลังเงินลงทุน
นั้น มาลงทุนในการวิจัยและออกแบบ ตลอดจน
ลงทุนในเทคโนโลยีที่มีราคาแพง เพ่ือสร้างข้อ
ได้เปรียบเหนือกิจการอ่ืน ท าการตลาดระดับ
โลก สร้างตราสินค้าระดับโลกและลงทุนโฆษณา
ด้วยเงินทุนจ านวนสูง  ลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายและสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก 
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถให้บริการที่
ครบวงจรผ่านเครือข่ายท าให้สามารถสั่งซื้อ
สินค้าและวัตถุดิบได้ในราคาต่ ากว่าคู่แข่งขัน 
สามารถจัดระบบการขนส่งในด้าน Logistics ใน
ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
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ต่อรองราคาค่าขนส่งให้ต่ ากว่าคู่แข่งขันสามารถ
ลงทุนในด้านการบริหารอย่างคุ้มค่า เพราะเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่  จากแนวคิดของ Dess, G. G. 
et al. (2012) พบว่าการที่ธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)จะสามารถป้องกัน
ตนเองให้พ้นจากการล้มเหลวทางธุรกิจและ
สามารถท าการแข่งขันได้ในการแข่งขันระดับ
โลก จะต้องหาวิธีการใหม่ ที่รักษาความคล่องตัว
ของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ต้องมีกลไกที่สร้าง
เครือข่ายที่เรียกว่า Commerce Networking 
ให้ธุรกิจขนาดเล็กหลายๆ แห่ง รวมก าลังกัน
เพ่ือให้มีจุดเด่นบางอย่างของธุรกิจขนาดใหญ่ 
จากแนวคิดของ Laffan, B. (1994) พบว่า
เครือข่ายทางการค้าเป็นวิธีการร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจหลายๆ แห่ง ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
วิธีการสร้างความสัมพันธ์และการท าธุรกิจ
ร่ วมกัน ในรูปแบบต่ างๆ เ พ่ือให้ ธุ รกิ จ ใน
เครือข่ายนั้นสามารถท างานที่แต่ละธุรกิจท า
ตามล าพังไม่ได ้โดยที่ธุรกิจเครือข่ายท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน เสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
เพราะด าเนินการร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
จึงมีความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า 
ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่าที่
ธุรกิจแต่ละแห่งจะท าตามล าพัง ธุรกิจเครือข่าย
จะท าให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับ
ธุรกิจระดับโลกได้ โดยสรุปพบว่า จากข้อมูล
การวิ จัยที่ ผ่ านมาข้างต้นยืนยัน ให้ เห็นถึ ง
ความส าคัญของผลด าเนินงานของธุรกิจโดยยึด
สม ร ร ถน ะข อ งผู้ ป ร ะก อบ ก า ร ที่ ส่ ง ผ่ า น
ความสามารถของธุรกิจและขอบข่ายการ
แข่งขันให้กับธุรกิจ SMEs ท าให้ผลการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางด้าน
สมรรถนะผู้ประกอบการ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Bird (1995), Man et al 
(2002) , Kauffman Foundation (2001), 

(Dess et al.,1998), Bheemappa 
(2003),(Ganeshan,2001) , (Spencer & 
Spencer,1993), Gunasekaran and Gallear 
(2012), Ulrich et. Al. (1995), Jabbour et 
al. (2010), Jabbour et al. (2012) และ 
(Chaterjee, A., 1992     
 
ศักยภาพองค์การ     
 จากแนวคิดของ Nooteboom(1999) 
อธิบายว่าศักยภาพองค์การนั้นเกิดจากการมี
ความเข้าใจในองค์การที่มีการเปลี่ยนเป็น
กระบวนการในการด าเนินการที่ต่อเนื่องและ
การเปิดกว้างของการพัฒนาองค์การ อย่างไรก็
ตามแนวคิดนี้ ก็ ยั งคงคลุมเครื ออยู่ มาก มี
ข้อตกลงบางเรื่องกับศักยภาพองค์การที่ต้องการ
ให้องค์การมีการพัฒนาในการแข่งขันให้มากขึ้น
 จากแนวคิ ดของ  Hauknes ( 2000 ) 
อ ธิ บ า ย ว่ า ศั ก ย ภ า พ  (capability) เ ป็ น
ความสามารถหรือสมรรถนะขององค์การที่วัดได้
ในเชิงปริมาณการที่องค์การจะมีศักยภาพ 
(capability) สูงได้ต้องอาศัยทรัพยากรอ่ืนๆ 
ประกอบ ซึ่งนอกเหนือจาก Competency ของ
บุ ค ล า ก ร แ ล้ ว ยั ง มี ท รั พ ย า ก ร อ่ื น ๆ  เ ช่ น 
เครื่องจักร เทคโนโลยี  อุปกรณ์ เครื่องมือที่
จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง 
European Commission (1993)อธิบายว่า
ศักยภาพ (capability)ขององค์การมีผลต่อการ
ก าหนด เป้ าหมาย เชิ ง กลยุ ทธ์  ( strategic 
goal) ของผู้ประการธุรกิจSMEsในขณะเดียวกัน
ธุรกิจSMEs ทุกแห่งต้องรู้เกี่ยวกับ capability
ของตนเองว่ามีศักยภาพในการผลิตหรือการ
ให้บริการอย่างไรและต้องทราบถึง capability
ขององค์การ และเมื่อพิจารณาในมุมย้อนกลับ
มาว่า ตาม capability ที่เรามีอยู่นั้น เพียงพอ
ต่อการรองรับความต้องการของลูกค้ามีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตหรือไม่ และ 
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capability ที่ มี อ ยู่ นั้ น เ พี ย งพอที่ จ ะท า ใ ห้
องค์การมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี  
 
ความรู้ในการท างาน   

จากแนวคิดของ Peter Drucker  
(1973) พบว่า "ความรู้ในการท างาน" นั้นได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากที่ปรึกษาด้านการ
จัดการ ที่คาดการณ์ว่าในปี 1973 ภายในสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาก็จะกลายเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้
ประกอบต้องค านึงถึงเป็นอันแรกในการที่จะท า
ให้ธุรกิจของตนเองประสบความส าเร็จเพ่ิมมาก
ขึ้น โดย Peter Drucker กล่าวว่าต่อไปคนทุก
คนที่ท างานจะต้องอาศัยการท างานโดยการ
ท างานร่วมกัน เป็นการส่งสัญญาณว่าโลกเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเรียกการท างานใหม่ว่า 
"ความรู้ในการท างาน" หรือ "แรงงานความรู้” 
 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 จากแนวคิดของRichards et al. (2006)  
พบว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม (SMEs)มี ก า รมุ่ ง เ น้ น กา รส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีการใช้สินค้าหรือบริการ (customer 
loyalty) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) โดยการน าหลักการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)และท าให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม (SMEs) มี ร าย ได้ ที่ เ พ่ิ มขึ้ น 
ปรับปรุงกระบวนการท างานในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs) ท าให้ลดรายจ่ายใน
การด าเนินงานและต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ๆ 
รวมถึงการดึงลูกค้ากลับมาใช้สินค้าหรือบริการ
อีกครั้งโดยสรุปพบว่า การจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้านั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs ) ต้องด าเนินการ
ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถดูแล

ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกระดับได้เป็นอย่างดี 
สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าและ
ผู้ประกอบการกับลูกค้าต้องร่วมมือกันในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการตามที่
ต้องการ (Sylvester Mwau Waita ,2013; 
Jake M. Laguador,2013;Marzo de,2011; 
Human Resource Consultancy,2014)โดย
สรุปพบว่าจากข้อมูลการวิจัยที่ผ่านมาข้างต้น
ยืนยันให้ เห็นถึงความส าคัญของศักยภาพ
องค์การ (Firm Capability--FC) ที่ พัฒนามา
จากแนวคิดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
บริบทผลด าเนินงานของธุรกิจโดยยึดสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการที่ส่งผ่านความสามารถของ
ธุ รกิจและขอบข่ ายการแข่ งขัน โดยแต่ละ
การศึกษาให้ความส าคัญอย่างมากกับศักยภาพ
องค์ ก า ร  (Firm Capability--FC)  ด้ ว ยการ
ก าหนดให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการท าธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เพราะการท าธุรกิจใดๆ ก็ตามถ้าฐานลูกค้าเก่า
ไม่ดี และไม่เพ่ิมฐานลูกค้าใหม่เข้าไปอีกก็ยังท า
ให้ผลการด าเนินงานนั้นไม่ดี และเพ่ือท าให้เกิด
การสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ 
ฉะนั้นกระบวนการในการวิเคราะห์ วิจัยและ
การวางรูปแบบของยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ เข้าถึงส่วนลึกของ
ลูกค้า (insightful) และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการท าการวิจัยที่
ถูกหลักวิธี จึงจะน าข้อมูลนั้นมาท าการจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า เพ่ือสร้างความภักดีได้และ
ยังน ากลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าช่วย
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Ngai,2005)     
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ขอบข่ายการแข่งขัน   
 จากแนวคิดของ Wu & Wang (2007) 
พบว่าขอบข่ายการแข่งขันในแง่ของการแข่งขัน
ขององค์การท าให้ต้องมุ่งเน้นไปที่ความสามารถ
ในการระบุกลุ่มที่ช่วยให้ตราสินค้าที่จะใช้
ประโยชน์จากชื่อเสียงที่มีและทรัพยากรอ่ืนๆ 
โดยไม่ต้องมีการรับรู้ในความสามารถเหล่านี้ของ
องค์การที่แทบจะไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทรัพยากรใดๆ ได้  คนงานอาจจะได้รับการ
ฝึกอบรมจนเป็นผู้มีคุณค่าหรือมี เครือข่าย
เพ่ิมข้ึน แต่ทักษะเหล่านี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
การได้เปรียบในการแข่งขันในกรณีที่บริษัทไม่
ทราบว่าพวกเขามีหรือพวกเขาไม่ทราบวิธีการที่
จะน าไปใช้  ดั งนั้นจึงขึ้นอยู่กับการทบทวน
วรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ก่อนหน้า จากแนวคิดของ Chandler 
& Hanks (1994) พบว่าขอบข่ายการแข่งขัน 
หมายถึงต าแหน่งที่ผู้ประกอบการด าเนินการ
เกี่ยวกับการแข่งขันและการก าหนดวิธีการ
ท างานของผู้ประกอบ โดยผู้ประกอบต้อง
ค านึ งถึ งความพร้อมของโอกาสส าหรับผู้
ประกอบในตลาดการแข่งขันและยอมรับที่จะรับ
ผลกระทบจากกระบวนหรือวิธีการท างานที่
ผู้ประกอบการได้จากการรับรู้จากปัจจัยเหล่านี้
                      
การสร้างความแตกต่างทางการตลาด 
 จากแนวคิดของ Philip Kotler and 
Gary Armstrong (2010) พบว่าการที่จะท าให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกเลือกโดยผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายนั้นการสร้างความแตกต่าง
ทางการตลาดโดยฝ่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ไม่เพียงแต่
จะต้องท าให้ผู้บริโภครับรู้คุณค่าของสินค้าและ
บริการและเกิดการรับรู้ในความคิดจิตใจถึง
สินค้าและบริการที่เหนือความหมายด้วยเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร ข อ ง

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) รายอ่ืน สอดคล้องกับแนวคิด  P. 
Kotler and Kevin(2009 ) กล่าวไว้ว่าสินค้า
หรือบริการที่ เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคด้วยและ
S. Leonard. (2001ได้ให้ความเห็นว่า การสร้าง
ความแตกต่างทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของการประกอบการธุรกิจSMEs เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจSMEsมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น และรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนไป
จากในอดีตค่อนข้างมาก มีธุรกิจแปลกใหม่ อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี (P. 
Kotler and G. Armstrong,2010) ลูกค้า
เฉพาะกลุ่มมีความต้องการแตกต่างไปจากลูกค้า
ทั่วไป เพราะฉะนั้นตลาดต้องมีอย่างเพียงพอ 
และต้องมีโอกาสเจริญเติบโต ผู้ประกอบการ
SMEsต้องมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษจึงจะ
สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ถูกต้อง 
 
ต้นทุน (Cost) 

แนวคิดของ Nuthall, P.L. (2006) 
พบว่าผู้ประกอบการทุกคนต่างทราบกันเป็น
อย่างดีว่าสิ่งแรกที่จะถือก าเนิดขึ้นจากการท า
ธุรกิจก็คือ 'ต้นทุน' ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดและ
บ่งบอกได้ว่าธุรกิจของผู้ประกอบการจะมีโอกาส
การอยู่รอดมากขนาดไหนเมื่อต้องลงไปต่อสู้
แข่งขันท่ีแท้จริงบนตลาดธุรกิจ นอกเหนือจากนี้
การทราบต้นทุนที่แท้จริงยังจะมีส่วนช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถก าหนดรายละเอียดและ
ออกแบบแผนงานทางธุรกิจให้เหมาะสมเข้ากัน
ได้กับรูปแบบการขายสินค้าและการประกอบ
กิจการของผู้ประกอบการ จากแนวคิดของ 
Orser, B. and Riding, A. (2003) ต้นทุน 
(cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสีย
ไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้น
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จะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็น
ลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพ่ิมขึ้น
ในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ใน
ปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้  เมื่อต้นทุนใดที่
เกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้ งสิ้น
แล้ ว ต้ น ทุ นนั้ น ก็ จ ะ ถื อ เ ป็ น “ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ” 
(expenses) ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงต้นทุน
ที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์
ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้นและส าหรับต้นทุนที่
กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการ
ในอนาคตเรียกว่า  “สินทรัพย์ (assets)จาก
แนวคิดของ D'Aveni (1994) พบว่าในขณะที่
ขอบข่ายการแข่งขันเป็นสิ่งส าคัญที่เห็นได้ชัดๆ 
จากการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่
ได้มาโดยผู้ประกอบการมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การ นอกจากจะส่งผ่าน
ความสามารถขององค์การ ความส าคัญของ
ความสามารถขององค์การจะเป็นข้อมูลที่ดี 
ผู้เขียนหลายคนหมายถึงการใช้ความสามารถใน
การเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการ
แข่งขัน  ส าหรับกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยที่
ผู้วิจัยได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมในด้าน
ขอบข่ายการแข่งขันประกอบด้วยความคิด
ทางการตลาดและต้นทุน สามารถสร้างขอบข่าย
การแข่งขันนี ้    
 
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 

จากแนวคิดของCovin & Miles (1999) 
พบว่าผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผล
ดีต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จากแนวคิดของ Sarkis (2010) 
พบว่าองค์การที่มีสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับสูงที่ดี  ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะ
พิจารณาและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างานของพวกเขาเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ และ

ต าแหน่งทางการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่ง
ส่งผลดีต่อผลการด าเนินงาน จากแนวคิดของ 
(Bai 2010) พบว่าผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 
(Firm Performance) เป็นผลที่ได้รับจากการ
ซื้อสินค้าหรือการบริการกับผู้ประกอบการใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เ พ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและเพ่ิม
ศักยภาพทางการแข่งขัน และการเพ่ิมยอดขาย
และผลก าไรให้กับผู้ประกอบการรวมถึงการลด
ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนในการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ
การวัดผลการด าเนินงานทางธุรกิจสามารถวัดได้
จากรูปแบบ Balanced Scorecard  ของ
องค์การโดยแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ(1) ทาง
การเงิน เราควรมีภาพลักษณ์กับผู้ถือหุ้นอย่างไร 
(2) มุมมองลูกค้า เราควรมีภาพลักษณ์กับลูกค้า
อย่างไร (3) ระบบและประสิทธิภาพการท างาน
ในกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือตอบสนองลูกค้า
และผู้ถือหุ้นให้พึงพอใจ เราควรท าระบบงาน
อย่างไร และ (4) การเรียนรู้และและการ
เจริญเติบโตในด้านนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้บรรลุ
วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ ว ย ยุ ท ธ วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ รั ก ษ า
ความสามารถของเราในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงอะไรบ้าง Kaplan and Norton ได้ให้
นิยามล่าสุดของ Balanced  Scorecard ไว้ว่า 
“เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ส าหรับการบริหารผลการ
ด าเนินงาน (Firm Performance) ซึ่งองค์การที่
มีการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนิยม
น ามาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ” 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไว้ดังนี้     
1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) มีดังนี ้
 1.1ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurial Competency--EC) 
  1.1.1 ก า ร จั ด ก า ร ภ า ย ใ ต้ ก า ร
เปลี่ยนแปลง (Firm Change Management--
FCM) 
  1.1.2 การจัดการทางด้านเครือข่ายทาง
การค้า(Firm Network Management--FNM)              
2. ตัวแปรส่งผ่าน (mediator variable) มีดังนี ้  
 2.1 ขอบข่ายการแข่งขัน (Competitive 
Scope--CS) 
  2.1.1ความแตกต่ า งทางการตลาด 
(market differentiation--MD)   
  2.1.2 ต้นทุน (Cost--C)  
  2.2 ศักยภาพองค์การ (Firm Capability-
-FC) 
     2.2.1 ค ว า ม รู้ ก า ร ท า ง า น 
(Knowledgeable workforce--KW)  
  2.2.2 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 
 

 
 
 
 
 
(Customer Relationships  Management--
CRM)                       
3. ตัวแปรตาม (dependent variable) มีดังนี้ 
  3.1 ผลการด าเนินงานด้านธุรกิจ (Firm 
performance--FP)     
  3.1.1  มุมมองลูกค้า(Customer--CUS)
  3.1.2  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น
(Finance--FN) 
  3.1.3  กระบวนการท างานในองค์กร 
(Internal Business Process--IBP)     
  3.1.4  ก า ร เ รี ยนรู้ แ ละการ เติ บ โ ต  
(Learning and Growth--LG) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย      
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลด าเนินงานของ
ธุรกิจโดยยึดการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
เครื อข่ ายทางธุ รกิ จ  เป็นวิ ธี วิ จั ย เชิ งปริมาณ 
(quantitative research) และใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย คือแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs ) โดยมีรายละเอียดของระเบียบ

FCM 

FNM 

EC 

FC 

CS 

FP 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

วิธีวิจัย ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs ) ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
 
ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
 ประชากร คือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs ) ถือเป็นตัวแทนของ
ธุรกิจในการให้ข้อมูลในการส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยใช้
แผนการสุ่มตัวอย่างเชิงชั้นภูมิแบบง่าย (stratified 
random sampling) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ ท าการแบ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs ) เป็นชั้นภูมิโดยมีประเภท
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs ) เป็นตัวแบ่งชั้น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 2 กลุ่มอย่างละเท่าๆ กันดังนี้  
 กลุ่มที่  1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs ) ประเภทการผลิต
จ านวน 250 ราย 
 กลุ่มที่ 2  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs ) ประเภทการบริการ 
จ านวน 250 รายและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling) กับทุกๆ ชั้นภูมิ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่
ผ่านการทดสอบ ดังนี้    
 1. จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง      
 2. การท า IOCโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องต้องไม่น้อย
กว่า 0.5 (Best, 1981)      

3. ทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดย
การท า try-out จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเฉพาะส่วนที่ เป็นการ
ทดสอบมาตรวัดแบบ Likert Scale โดยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (alpha coefficient) ด้วย
วิธีของ Cronbach (1974) โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะต้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 
0.90 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ที่เหมาะสมต้องมีค่าไม่
ต่ ากว่า 0.7 ตามค าแนะน าของ Hair, Black, 
Babin, Anderson, and Tatham (2006) จึงถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ 
 การรวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วง เดือนกรกฎาคม  – 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs ) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แนว
ทางการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมของ
คุณลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ส าหรับ
งานวิจัย ดังนี้   
 1. ใช้การแจกแจงความถี่  ( frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน(confirmatory factor analysis)ผลการวิจัย
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยยึดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและเครือข่ายทางธุรกิจของตัวแบบที่ได้
พัฒนาขึ้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
กรอบแนวคิด 
 3.การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model Analysis--SEM) 
ใช้เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัว
แปรผล ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตามความเหมาะสมของคุณลักษณะของข้อมูล เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
ผลการวิจัย        
 1.ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs )  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 63.40 โดยมีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
มากที่สุด ร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.60  ส าหรับระดับ
การศึกษา พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.40 ใน
ส่วนข้อมูลลักษณะธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) พบว่าส่วนใหญ่ผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจคือ เจ้าของกิจการ ร้อยละ 70.80 โดย
ลักษณะของกิจการเป็นเจ้าของคนเดียวมากที่สุด 
ร้อยละ 56.20 โดยธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุด
อยู่ ระหว่ า ง  500,001-1,000,000 บาท ร้ อยละ 
23.80  ส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานต่ ากว่า 50 คน 
ร้อยละ 94 ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 38.40 
และธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาต้นทุนสูงขึ้น 
ร้อยละ 38.37                           

2.ผลการวิจัยของผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโดยยึดสมรรถนะของผู้ประกอบการภายใต้
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายทาง
ธุรกิจ    
 จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่าสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ไม่ส่งผลโดยตรงต่อผลการด าเนินงาน
ข อ ง ธุ ร กิ จ (SMEs) ภ า ย ใ ต้ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงและเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของLee(2009)ที่อธิบายว่าสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการ เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล
ของผู้ประกอบการซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความส าเร็จต่อ
การประกอบการโดยตรง แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบ
ในด้านอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการจัดองค์การ 
ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความผูกพันกับ
องค์การ ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสที่ดีในการ
ประกอบการจึงจะท าให้ธุรกิจ SMEs สามารถ
ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ น ะ
ผู้ประกอบการที่ตรงความต้องการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน
และมีเสถียรภาพต่อไป โดยแตกต่างจากงานวิจัย
ของ Karatko& Hodgetts (1998) ที่ศึกษาเรื่อง 
“Competency of small and medium sized 
Entrepreneurial” พบว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) มีความสามารถ
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ต ก ต่ า ง กั น  ก ล่ า ว คื อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานหลายด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านบริหาร ด้านวางแผนด าเนินงาน ด้าน
แสวงหาและติดต่อลูกค้า ด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
จัดสรรทรัพยากรและควบคุมการผลิต ตลอดจนร่วม
กิจกรรรมด้านการขายและการประชาสัมพันธ์ 
ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) จึงจ าเป็นต้องมีความช านาญในการ
ปฏิบัติงานเกือบทุกหน้าที่เพ่ือความส าเร็จและความ
อยู่รอดขององค์การ การที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ไม่มีทักษะหรือ
ขาดความสามารถในการจัดการ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)จ านวน
มากต้องปิดกิจการเนื่องจากประสบความล้มเหลวใน
การด าเนินงาน ความล้มเหลวของผู้ประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เกิดจาก
ผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหาร การเป็น
ผู้น าและมุมมองทางกิจการ ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี จ าเป็นต้องมีทักษะพิเศษและมี
คุณสมบัติบางอย่างที่ต่างจากบุคคลทั่วไป อย่างไรก็
ต า ม ผ ล ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ม่ พบ ว่ า ส ม ร ร ถ น ะข อ ง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ไม่ส่งผลโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ(SMEs) แต่ส่งผลต่อขอบข่ายการแข่งขันและ
ศักยภาพองค์การที่ส่งผ่านไปยังผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ(SMEs) ในขณะที่งานวิจัยของ Green 
( 1 9 9 9 )  ที่ ไ ด้ เ ส น อ แ น ว คิ ด ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ
ผู้ประกอบการไว้อย่างน่าสนใจว่า สมรรถนะเป็น
คุณลักษณะบุคคล (Characteristics of a person) 
โดยบ่งบอกถึงพฤติกรรม ทักษะ ซึ่งสามารถวัดได้ 
และใช้ในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ และแนวคิด
ของ Andy Lockett, James Hayton, Deniz 
Ucbasaran, Kevin Mole& Gerard P 
Hodgkinson (2013) อธิบายว่าการเจริญเติบโต

ของธุรกิจ SME ขึ้นอยู่กับความสามารถของการเป็น
ผู้น าและการพัฒนาขีดความสามารถหลักของธุรกิจ 
SME โ ด ย มี มุ่ ง เ น้ น ที่ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง
กระบวนการ กระบวนการการบริหารจัดการ การ
อ านวยความสะดวกในการเจริญเติบโต รวมถึงผู้ที่
สนับสนุนด้านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และการพัฒนาตลาดใหม่และตลาดสากล การ
เจริญเติบโตของกระบวนการจัดการโดยที่เป็นการ
เจริญเติบโตที่มีศักยภาพซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น
ได้ กระบวนการบริหารจัดการที่สนับสนุนพันธมิตร
ทางการค้าและการบริการ เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต
ทางทรัพยากรที่ ส าคัญ ความสามารถในการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางการเงินและรวมถึงทุน
ทางปัญญา ทางการเงินจะท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ความเสี่ยงและการแสวงหาผลประโยชน์
แอบแฝง ทุนทางปัญญา (ทรัพย์สินทางปัญญา
องค์การของมนุษย์และทุนทางสังคม) ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญ ต่อการด าเนินกิจการ  

 
ตารางที่1ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ที่มีผลต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม 
(Dependen
t variable) 

ค่าความ 
ผันแปร 

   (R2) 

อิทธิพล 
(effect) 

               ตัวแปรอิสระ 

FCM FNM EC CS FC 

EC 0.985 DE 0.24500*** 0.8060*** N/A N/A N/A 
  IE N/A N/A N/A N/A N/A 
  TE 0.24500*** 0.8060*** N/A N/A N/A 

CS 0.501 DE N/A N/A 0.708** N/A 0.333 
  IE 0.74410*** 0.7441*** N/A N/A N/A 
  TE 0.74410*** 0.7441*** 0.708** N/A 0.333 

FC 0.711 DE N/A N/A 0.422*** 0.490*** N/A 
  IE 0.44435** 0.4741** N/A N/A N/A 
  TE 0.44435** 0.4741** 0.422*** 0.490*** N/A 

FP 0.555 DE N/A N/A 0.107 0.333** 0.362** 
  IE 0.112 0.3620 N/A N/A N/A 
  TE 0.112 0.3620 0.107 0.333** 0.362** 

หมายเหต:ุ DE = Direct effect, IE = Indirect effect, TE = Total effect          
N/A = not applicable, Significant level, ***p   0.01, **p   0.05, p*   0. 10
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3.ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ภายหลังการ
ปรับโมเดล พบว่าโมเดลโครงสร้างเชิงเส้นของผล
การด าเนินงานของธุรกิจโดยยึดสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

 
และเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นโมเดลสมมติฐาน มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วย
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (X2/df) = 2.80, 
GFI=0.900, NFI =0.910, TLI =0.900, CFI=0.940 
และ AGFI=0.910 รายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

เกณฑ์ ค่าก าหนด ค่าท่ีได้ของตัวแบบ ผลการทดสอบ 

Parsimonious fit (X2/df) <  5.0 2.80 ผ่าน 
Incremental fit    
AGFI > 0.90 0.91 ผ่าน 
CFI > 0.90 0.94 ผ่าน 
TLI > 0.90 0.90 ผ่าน 
NFI > 0.90 0.91 ผ่าน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเรื่องผลการ
ด า เนินงานของธุ รกิ จ โดยยึดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและเครือข่ายทางธุรกิจ อภิปรายผล
การศึกษาได้ดังนี้ ผลการศึกษาการจัดการภายใต้
การเปลี่ยนแปลงส่งผลทางบวกกับสมรรถนะ
ผู้ประกอบการพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน
ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ข อ ง
ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs หมายความว่า การ
จัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงมีผลกับสมรรถนะ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิด
ข อ ง  Bheemappa (2 0 0 3 )  ไ ด้ อ ธิ บ า ย ว่ า
ผู้ประกอบการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ๆ กับสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ผลการศึกษาการจัดการ

ทางด้านเครือข่ายทางการค้าส่งผลทางบวกกับ
สมรรถนะผู้ประกอบการ พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญของ
ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs หมายความว่าการจัดการ
ทางด้านเครือข่ายทางการค้ามีผลกับสมรรถนะ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hugh J. Munro (1995) พบว่าทฤษฎี
เค รื อข่ ายสามารถน า เสนอมุ มมอง เกี่ ย วกั บ
กระบวนการในการท างานของธุรกิจ SMEs ที่
ประสบความส าเร็จที่มีมากขึ้น ในด้านความสัมพันธ์
ในตลาดการค้า ผ่านทางความสัมพันธ์ที่มี  ใน
ขณะเดียวกันความสัมพันธ์เครือข่ายอาจมีการจ ากัด
ในบางมิต ิ
 ผลการศึกษาสมรรถนะผู้ประกอบการส่งผล
ทางบวกกับศักยภาพองค์การพบว่า ข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่ างมี
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นัยส าคัญของผู้ประกอบการธุรกิจSMEs หมายความ
ว่าสมรรถนะผู้ประกอบการมีผลกับศักยภาพ
องค์การของผู้ประกอบการธุรกิจSMEsเป็นอย่าง
มาก สอดคล้องกับแนวคิดของBoyatzis (1982) 
พบว่าศักยภาพองค์การเป็นสิ่งที่สามารถน าไปใช้กับ
สมรรถนะของผู้จัดการและยังสามารถน าไปใช้กับ
สมรรถนะของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างเห็นได้
ชัด เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะทางด้านการ
จัดการในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ผลการศึกษาสมรรถนะผู้ประกอบการส่งผล
ทางบวกกับขอบข่ายการแข่งขันพบว่าข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่ า งมี
นัยส าคัญของผู้ประกอบการธุรกิจSMEs หมายความ
ว่าสมรรถนะผู้ประกอบการมีผลกับขอบข่ายการ
แข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจSMEsเป็นอย่างมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของChandler & Hanks 
(1994)  พบว่ า ขอบข่ ายการแข่ งขั น  หมายถึ ง
ต าแหน่งที่ผู้ประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับการ
แข่งขันและการก าหนดวิธีการท างานของผู้ประกอบ 
โดยผู้ประกอบต้องค านึงถึงความพร้อมของโอกาส
ส าหรับผู้ประกอบในตลาดการแข่งขันและยอมรับที่
จะรับผลกระทบจากกระบวนหรือวิธีการท างานที่
ผู้ประกอบการได้จากการรับรู้จากปัจจัยเหล่านี้         
 การศึกษาสมรรถนะผู้ประกอบการส่งผล
ทางบวกต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย 
หมายความว่าสมรรถนะผู้ประกอบการไม่ส่งผล
โดยตรงต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (Bai,2010) พบว่าผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ (Firm Performance) เป็นผลที่ได้รับ
จากการซื้อสินค้าหรือการบริการกับผู้ประกอบการ
ในวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม  เ พ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าและเ พ่ิม
ศักยภาพทางการแข่งขัน และการเพ่ิมยอดขายและ
ผลก าไรให้กับผู้ประกอบการรวมถึงการลดต้นทุน
วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ผู้ประกอบการในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
 ผลการศึกษาขอบข่ายการแข่งขันส่งผล
ทางบวกกับศักยภาพองค์การของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์ สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
อย่างมีนัยส าคัญ  
 ผลการศึกษาขอบข่ายการแข่งขันส่งผล
ทางบวกต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่าง
มีนัยส าคัญ ผลการศึกษาศักยภาพองค์การส่งผล
ทางบวกต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์  สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
อย่างมีนัยส าคัญ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ซึ่ งพบว่ าข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร 
(Resource-Based View--RBV) สามารถน ามาใช้
ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
(Entrepreneurial Competency)ในธุรกิจ SMEs
ได้ในสภาพปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้บ่งชี้ว่าการมี
ศักยภาพองค์การ(Firm Capability)ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่
ลอกเลียนแบบได้ยากนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs สามารถสร้าง ได้ด้วยการสร้างความแตกต่าง
ทางการตลาด การดูแลด้านต้นทุน การให้ความรู้
ก ารท า ง าน ให้ กั บพนั กงาน  แล ะการจั ดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า  
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 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่
สนใจควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นดังต่อไปนี้
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน ากรอบ
แนวคิดสมการโครงสร้างตามสมมติฐานของผู้วิจัยไป
ท าการวิจัยกับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในส่วน
ภูมิภาคอ่ืนๆ โดยท าการส ารวจข้อมูลกับกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ในผู้ ป ร ะกอบการธุ ร กิ จ  SMEs เ พ่ื อ
เปรียบเทียบว่าในส่วนของศักยภาพองค์การ (Firm 
Capability) แ ล ะ ข อ บ ข่ า ย ก า ร แ ข่ ง ขั น 
(Competitive Scope)ที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จะมี
ความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรและเพราะสาเหตุ
ใด 
 2. น ากรอบแนวคิดสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานของผู้วิจัยที่ ได้น าตัวแปรที่ไม่พบว่ามี

นัยส าคัญทางสถิติออกไปท าการศึกษาวิจัยกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ โดย
ท าการส ารวจข้อมูลกับในผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs เพ่ือเปรียบเทียบว่าในส่วนของศักยภาพ
องค์การ (Firm Capability) และขอบข่ายการ
แข่งขัน (Competitive Scope)ที่แตกต่างกันผลที่
ได้จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และเพราะ
สาเหตุใด        
 3 .  คว รมี ก า รศึ กษา วิ จั ย เ พ่ิ ม เ ติ มกั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพ่ือค้นหาค าตอบว่า
เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurial Competency) จึงไม่ส่งผล
โดยตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
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การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การและการสื่อสาร
ขององค์การธุรกิจ รูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศ
ไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก องค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 
จ านวน 5 องค์การ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง  ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการความรู้ บุคลากรระดับผู้บริหาร และบุคลากรระดับปฏิบัติงาน จ านวน 22 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการองค์การมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารภายในองค์การ บุคลากรมี
การสื่อสารกับตนเองก่อนจึงสื่อสารกับผู้อ่ืนโดยมีเป้าหมายในการสื่อสารคือความส าเร็จของงาน 
ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ส่งสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด 
โดยวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดคือ การสื่อสารถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคลากร และการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา 
  
ค าส าคัญ:  การสื่อสารเพ่ือการจัดการ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสาร

ระหว่างบุคคล  การจัดการความรู้ 
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Knowledge Management Communication in Leading Business 
Organizations in Thailand  

 
Chompoonuch  Soonthornon1   

Titipat Iamnirun2   
Kamolrat Intaratat3     

Abstract 
  The purposes of this research were to analyze the relationship between 
organization management and communication in leading business organizations in 
Thailand. The research adopted qualitative approach by means of in-depth 
interviews. The samples of this study were five leading business organizations, all of 
which received Thailand Quality Award  (TQA) or Thailand Quality Class(TQC). The 
participating interviewees consisted of 22 senior administrators, operating officers 
directly in charge of communication for knowledge management, executives, and 
operating personnel. 
         Findings showed that there was a relationship between organization 
management and communication.  People had intrapersonal communication prior to 
their communicating with others, and the target of communication was aimed at the 
completion and achievement of tasks, advances, and stability in careers.  They had 
formats and means to manage knowledge formally and informally.  The leaders or 
the supervisors were considered the most powerful message transmitters, and the 
best way of communication was aimed for the benefits of people, as well as good 
representation as role model of the leaders and supervisors.  
 
Keywords: Management communication, Organization communication,  
        Intrapersonal communication, Interpersonal communication,  
               Knowledge management 
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บทน า 
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกันตั้งแต่ระดับบุคคลไป
จนถึงระดับกลุ่มบุคคล ซึ่งประสิทธิภาพของ
การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารรับรู้ความหมายร่วมกัน  โดยบุคคลจะ
มีพฤติกรรมการสื่อสารทั้งในรูปแบบของวัจ
นภาษาและอวัจนภาษา มีการสื่อสารผ่านช่อง
ทางการคิด การอ่าน การเขียน การพูด และ
การฟัง (ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์,2555) ดังนั้น
องค์การจึงใช้การสื่อสารในการจัดการกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในเชิง
ธุรกิจ และสร้างความส าเร็จในการจัดการ
องค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับผู้น า และ
ระดับองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ท างานที่ราบรื่น การด าเนินงานที่ส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันขององค์การ โดยเรียกการสื่อสารใน
การจัดการองค์การว่า การสื่อสารเพ่ือการ
จัดการ (Management communication) 
 ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร ใ ห้
ความส าคัญกับการสื่อสารและการจัดการ
องค์การไปพร้อม ๆ กัน ขอบเขตของการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการคือ เป็นการสื่อสารของ
บุคคลตามความสอดคล้องกับบทบาทตาม
ต าแหน่งของแต่ละบุคคล เป็นการสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกขององค์การ เป็นการสื่อสาร
ภายใต้ความสัมพันธ์ตามโครงสร้างต าแหน่ง
งานและความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา  โดย
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ขึ้นอยู่กับการขจัดอุปสรรคในการสื่อสารที่เกิด
จากองค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร
ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการ
สื่อสารหรือสื่อ ผู้รับสาร ปฏิกิริยาตอบกลับ 
บริบททางการสื่อสาร และเป้าหมายของการ

สื่อสาร ซึ่งประสิทธิภาพการสื่อสารเพ่ือการ
จัดการสามารถวัดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความ
ชั ด เ จน  ค ว าม เ พีย งพอทั้ ง ป ริ ม าณและ
รายละเอียด การบรรลุเป้าหมาย ความรวดเร็ว
และทันเวลา  ความถูกต้อง  รวมถึง ความ
น่าสนใจและการยอมรับ (สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร,2549:1-3,13,31,49; ณัฏฐ์ชุดา วิจิตร
จ า ม รี , 2553:8; Redfield,1957:3-4,6-
12,26-41,233;Harris,2002:12-15; 
Ivancevich, Konopaske, and Matteson, 
2008: 352-354; Hattersley, and 
McJannet, 2008:4-5; Robbins, and 
Judge,2009:387) 
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การที่
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์
และความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
องค์การที่เฉลียวฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้
รวดเร็วจะกลายเป็นองค์การผู้น าทางธุรกิจ 
ด้วยเหตุนี้องค์การทั้งหลายจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ ใหม่ และ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพความ
เปลี่ ยนแปลงต่ า งๆ  ที่ จ ะ เกิ ดขึ้ นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (มาร์คควอดต์,แปลโดย บดินทร์ 
วิจารณ์ ,2552 :9; ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ
,2548:11-13)  เมื่อองค์การต้องใช้ความรู้เป็น
ฐาน (Knowledge-based)  และต้องปรับตัว
เพ่ือให้ เป็นองค์การที่มีการจัดการความรู้ 
(Knowledge management) โดยเฉพาะ
องค์การที่จ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรม และ
บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่บริหารผลการปฏิบัติงานด้วย
ตัวเอง ท าให้ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ การจัดการความรู้จึงเป็นการ
จัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและความรู้ของ
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บุคลากรในองค์การเป็นส าคัญ เป็นกิจกรรมที่
ทุกคนในองค์การต้องด าเนินการร่วมกัน ต้อง
อาศัยการสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสาร
กันภายในองค์การอย่างมากเพ่ือให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารระดับสูงลงสู่
ระดับล่ า ง  และรั บ เอาข้ อมู ลจากระดับ
ปฏิบัติการมาใช้ประโยชน์(Drucker,1998:2-
7) จนบรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ใน
การพัฒนาคน การพัฒนางาน และการพัฒนา
องค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดการความรู้ในประเทศไทยได้รับ
ความนิยมในฐานะกลยุทธ์การพัฒนาคนและ
การพัฒนาองค์การเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเชิง
การแข่งขัน โดยพบว่าการจัดการความรู้ได้รับ
การก าหนดให้อยู่ ในหมวดหนึ่งของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award – TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World 
class) เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางด้านเทคนิคและ
กระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือ The Malcolm Baldrige National 
Quality Award – MBNQA) โดยมีสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ สนับสนุน 
และผลักดันให้องค์การต่างๆ ทั้งภาคการผลิต
และการบริการน า เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริหารและจัดการองค์การ โดยองค์การที่ได้
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นองค์การ
ธุรกิจภาคเอกชน 
 การสั ง เคราะห์แนวคิดและทฤษฎี 
พบว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
จัดการองค์การให้ประสบความส าเร็จตั้งแต่
ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์การ และ
กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์การล้วนต้อง

อาศัยการสื่อสารในการจัดการ ทั้งในการเพ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ ชิ ง ธุ ร กิ จ  ต ล อ ด จ น ก า ร
ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดการท างานที่ราบรื่น  การ
ด าเนินงานที่ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และการบรรลุตามเป้าหมายร่วมกันของ
องค์การ  เมื่อองค์การธุรกิจต้องการจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและก้าวสู่การเป็น
องค์การชั้นน าทั้งในระดับประเทศและระดับ
โลก จึงมุ่งจัดการองค์การบนพ้ืนฐานของการ
ให้ความส าคัญกับบุคลากร และความรู้ของ
บุคลากรในฐานะทรัพยากรอันมีคุณค่าที่
องค์การธุรกิจต้องจัดการด้วยการจัดการ
ความรู้ การจัดการความรู้จึงถือเป็นกิจกรรมที่
ทุกคนในองค์การต้องด าเนินการร่วมกัน โดย
ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้
ในองค์การ  จึงน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า การสื่อสาร
เพ่ือการจัดการมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
การจัดการความรู้ในองค์การอย่างมาก 
 ข้อสังเกตส าคัญอันน ามาซึ่งความจ า
เป็นในการวิจัยเรื่อง การสื่อสาร เพ่ือการ
จัดการความรู้ขององค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทย คือ ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้แม้พบว่า การสื่อสารคือปัจจัย
ส าคัญต่อการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
แต่มีเพียงการน าเสนอในลักษณะข้อค้นพบ
เท่านั้น  การวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งมุ่ งศึกษา
ประเด็นการสื่อสารในการจัดการความรู้ ซึ่งมี
บุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการจัดการ
ความรู้ โดยศึกษาการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้ของบุคคลใน 2 มิติ คือ มิติการสื่อสาร
ภายในบุคคล หรือภาษาทั่วไปเรียกว่า การ
สื่อสารกับตนเอง  และมิติการสื่อสารกับผู้อ่ืน   
ซึ่งผลการวิจัยเป็นประโยชน์แก่ องค์การภาค
ธุรกิจ องค์การภาครัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจ ใน

http://www.tqa.or.th/node/394
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ประเทศไทย ในการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น 
ที่ยั่งยืนให้กับองค์การ และสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
การจัดการองค์การ และบริบททางการสื่อสาร
ขององค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทย 
 เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรขององค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทย 
 เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจชั้นน า
ในประเทศไทย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการความรู้ ที่เป็นประโยชน์ด้าน
วิชาการ  โดยการเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ สารสนเทศ
ศาสตร์ การจัดการ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ อ้างอิง 
และต่อยอดองค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์แก่
สังคม และประเทศชาติ ดังนี้ 
 ส าหรับบุคลากรขององค์การธุรกิจ 
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพ่ือ
สร้างความเจริญก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ และสร้างความสุขในการด ารงชีวิต 
 ส าหรับองค์การธุรกิจ น าไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การไปสู่การ
เป็นองค์การแห่ งการ เรี ยนรู้  และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ เพ่ือสร้าง
ความยั่ งยืนในการเป็นองค์การชั้นน าที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ 
และระดับโลก 

 ส าหรับองค์การต่างๆ ทั้ง องค์การภาค
ธุรกิจ องค์การภาครัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจ 
น าไปประยุกต์ใช้เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการแข่งขันจนน าพาองค์การไปสู่การเป็น
องค์การชั้นน าระดับประเทศ และระดับโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้ วิจัย เลือกใช้การวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative research)  ซึ่งมีสมมติคติในแง่
ของธรรมชาติที่เป็นจริง (Ontological) ที่ต้อง
อาศัยโลกภายในของบุคคลในการอธิบาย
ปรากฏการณ์รอบตัวผู้นั้น และค านึงถึงบริบท
ของสังคมโดยรอบ เนื่องจากบริบทของสังคม
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคม 
โดยศึกษาการสื่อสารเพ่ือการจัดการความรู้
ขององค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยที่
ครอบคลุมกระบวนการการสื่อสารทุกระดับใน
อ ง ค์ ก า ร ภ า ย ใ ต้ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
บรรยากาศขององค์การ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการรวบรวมหลักฐานจากเอกสารต่างๆ 
และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) บุคลากรระดับผู้บริหาร และ
ระดับผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทย ด้วยค าถามเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบ
สามารถตอบได้ตามที่ต้องการ มิใช่การตอบ
ภายใต้เงื่อนไขของผู้วิจัย (สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร,2549:60,67,343-344) 
 องค์การกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  และหรือ
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 
ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป ระหว่างปี 
พ.ศ. 2545-2554 จ านวน 5 องค์การ ผู้ให้
ข้ อมู ลประกอบด้ วย  ผู้ บ ริ ห า รระดั บสู ง  
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านการสื่อสารเพ่ือการ



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 
จัดการความรู้ บุคลากรระดับผู้บริหาร และ
บุคลากรระดับปฏิบัติงาน จ านวน 22 คน  
 การวิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ  เริ่มจากการน าผลที่
ได้มาจัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และ
สร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี  ใช้การวิเคราะห์โดย
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข้ อ มู ล  (Constant 
comparison) โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) การระบุมโนทัศน์ จากวัตถุประสงค์
ก า ร วิ จั ย แต่ ล ะข้ อ  จ า แนกแยกย่ อ ยว่ า
วัตถุประสงค์แต่ละข้อประกอบด้วยมโนทัศน์
อะไรบ้าง  

2) ก าหนดขอบเขตและความหมายของ
มโนทัศน์  

3) ลดทอนมโนทัศน์ ให้มีความเป็น
รูปธรรมโดยนิยามปฏิบัติการเพ่ือให้มีตัวชี้วัดที่
ชัดเจน  

4) จัดหมวดหมู่ ลดทอนขนาดและ
ปริมาณของข้อมูล และน าเชื่อมโยงกับนิยาม
ปฏิบัติการในแต่ละมโนทัศน ์

5) สร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี (สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร,2549:441-448; สุภางค์ จันทวา
นิช,2555:137-142) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
 1. บริบทการจัดการองค์การ ได้แก่ 
วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่ งหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน การติดตามและประเมินผลงาน แนว
ทางการพัฒนาองค์การ และวัฒนธรรม
องค์การ มีความสัมพันธ์กับบริบททางการ
สื่อสาร ได้แก่  สถานที่ขณะท าการสื่อสาร 
บรรยากาศแวดล้อมขณะท าการสื่ อสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าการสื่อสาร 

ทัศนคติของผู้ร่วมกระท าการสื่อสาร และเวลา
ในขณะที่ท าการสื่อสาร ดังนี้ 
 1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) การวิจัย
พบว่า องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทย
ก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นเพ่ือประกาศถึงเป้าหมาย
และทิศทางขององค์การ โดยใช้ข้อความที่สั้น 
กระชับ และได้ใจความ  แม้ว่าในวิสัยทัศน์จะ
ไม่มีการเขียนค าว่า “การจัดการความรู้”แต่
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดให้ความเห็นตรงกันว่าการ
จัดการความรู้เป็นรากฐานส าคัญที่น าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ และการจัดการ
ความรู้เป็นเรื่องที่หลอมรวมอยู่กับเป้าหมาย
เชิงความส าเร็จขององค์การอยู่แล้ว โดย
สถานที่ขณะท าการสื่อสารจะจัดให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการสื่อสาร ได้แก่ การประกาศ
วิสัยทัศน์ การประชุมทางไกล การประชุม
ผู้บริหาร การประชุมสายการบังคับบัญชา 
อินทราเน็ต ป้ายประกาศ และของที่ระลึก 
การสื่อสารต้องสร้างบรรยากาศให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองในการ
ผลักดันให้เกิดความส าเร็จแก่องค์การ  โน้ม
น้าวให้บุคลากรรู้สึกมีความหวัง รู้สึกผูกพัน 
รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รู้สึกถึง
ความเป็น เจ้ าขององค์การร่ วมกัน  รู้ สึ ก
กระตือรือร้น และรู้สึกมั่นใจในการก้าวเดินไป
ด้วยกัน ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การเป็นผู้
ส่งสารคนแรก หลังจากนั้นผู้บริหารในระดับ
รองลงมาจะรับหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในระดับ
ต่อๆ ลงมาตามสายการบังคับบัญชา การ
สื่อสารถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
องค์การต้องเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและ
ครบถ้วนจะท าให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การบริหารงานของผู้น าองค์การ  และเวลาใน
การท าการสื่อสารจะสื่อสารเมื่อมีการก าหนด
หรือปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เสร็จเรียบร้อย และ



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 17 No. 1 January - June  2016 

สื่อสารภายในก่อนที่จะสื่อสารออกไปยัง
ภายนอกองค์การ 
 1.2 พันธกิจ (Mission) องค์การ
ธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยจะสื่อสารพันธกิจ
ไปพร้อมกับการสื่อสารวิสัยทัศน์  เ พ่ือให้
บุคลากรขององค์การได้รับรู้ถึงความสอดคล้อง
กันของวิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์การก าหนด
ขึ้น พันธกิจจะระบุถึงขอบเขตการด าเนินงาน
ขององค์การ บอกสถานะที่องค์การเป็นและ
ต้องการเป็น บอกความสัมพันธ์และหน้าที่ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารพันธกิจเน้นการ
อธิบายขยายความข้อความพันธกิจ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เกิดแรง
บันดาลใจ และเกิดขวัญก าลังใจ ที่จะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
องค์การก าหนด โดยสถานที่ขณะท าการ
สื่อสารจะจัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการ
สื่อสาร ได้แก่ การประกาศวิสัยทัศน์ การ
ประชุมทางไกล การประชุมผู้บริหาร การประ
ชุมสายการบังคับบัญชา อินทราเน็ต และป้าย
ประกาศ การสื่อสารต้องสร้างบรรยากาศให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงความส าคัญของ
ตนเองในการผลักดันให้เกิดความส าเร็จตาม
พันธกิจ  โน้มน้าวให้บุคลากรรู้สึกมีความฮึก
เหิม รู้สึกมีพลังใจ และรับรู้ถึงภารกิจอัน
ยิ่ ง ใหญ่ ของตน เองที่ เ ป็ น ส่ วนหนึ่ ง ขอ ง
ความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหารระดับสูงสุด
ขององค์การเป็นผู้ส่งสารคนแรกพร้อมกับการ
ประกาศวิสัยทัศน์ หลังจากนั้นผู้บริหารใน
ระดับรองลงมาจะรับหน้าที่เป็นผู้ส่งสารใน
ระดับต่อๆ ลงมาตามสายการบังคับบัญชา 
ด้านทัศนคติของผู้ ร่วมกระท าการสื่อสาร 
ความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่บุคลากรมีต่อ
ผู้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
การโน้มน้าวให้บุคลากรเต็มใจและพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของตนเองให้

สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ เนื่องจาก
ความยาวของข้อความพันธกิจที่ต้องการ
สื่อสารขยายความวิสัยทัศน์  จึงเหมาะกับการ
สื่อสารด้วยป้ายประกาศ  อินทราเน็ต และ
การสื่อสารสอดแทรกอย่างประจ าสม่ าเสมอใน
การประชุมสายการบังคับบัญชา 
 1.3 จุดมุ่งหมาย (Purpose) การวิจัย
พบว่า องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยมี
จุดมุ่งหมายในการจัดการองค์การที่ระบุไว้
อย่างเป็นทางการ โดยสื่อสารไว้ในวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ทั้ งนี้องค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประ เท ศ ไท ย ใ ช้ จุ ด มุ่ ง หม า ย ใ นกา ร วั ด
ประสิทธิผลขององค์การ การที่จะประเมินได้
ว่าองค์การมีประสิทธิผลมากหรือน้อย วัดได้
จากการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การสื่อสาร
จึงเป็นไปในลักษณะการถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย
ระดับองค์การพร้อมกับตัวชี้วัดระดับองค์การ 
(Organization indicators) ลงไปยังระดับ
หน่วยงานซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายระดับหน่วยงานพร้อมกับ
ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น  (Department 
indications) และจุดมุ่งหมายระดับบุคคล
พร้อมกับตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual 
indicators) โดยสถานที่ขณะท าการสื่อสารจะ
จัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการสื่อสาร ได้แก่ 
การประชุมผู้บริหาร การประชุมสายการ
บังคับบัญชา และระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
การสื่อสารมุ่งสร้างบรรยากาศการท างานเป็น
ทีม (Teamwork) เป็นการสื่ อสารเ พ่ือให้
บุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ  การสร้ า งพลั งร่ วม ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทั้ง
องค์การ (Common purpose) ผู้ร่วมกระท า
การสื่อสารมีความสัมพันธ์กันใน 4 รูปแบบ 
คือ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจาก
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ล่างขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน การสื่อสาร
ข้ามสายงาน การสื่อสารต้องสร้างบรรยากาศ
ให้ บุ คล าก รรู้ สึ กถึ ง ค ว ามมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
ความส าเร็จของทีมและองค์การ มีความผูกพัน 
มีความมุ่ งมั่น  และมีขวัญก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน เวลาในการท าการสื่อสารจะ
สื่อสารพร้อมตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล  และติดตามผลตัวชี้วัดเป็นราย
ไตรมาส   
 1.4 กลยุทธ์ (Strategy) การวิจัยพบว่า 
องค์ การธุ รกิ จชั้ นน า ในประ เทศไทยใ ห้
ความส าคัญมีกลยุทธ์ด้านธุรกิจที่ปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม
และการแข่ งขัน เชิ งธุ รกิจ  โดยกลยุทธ์ที่
องค์การ ใช้ เป็น พ้ืนฐานที่ จ ะสร้ า งความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันและสร้างการเติบโต
อย่างมั่นคงยั่งยืน คือ “กลยุทธด้านคน”  ทั้งนี้
เพราะองค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยมี
แนวคิดว่า บุคลากรคือแหล่งสั่งสมความรู้ 
ความสามารถ ทักษะความช านาญ  และ
ประสบการณ์  หากองค์การสามารถจัดการให้
บุคลากรแต่ละคนน าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะความช านาญ และประสบการณ์ ที่
บุคลากรแต่ละคนสั่งสมไว้ในตัวเองออกมาใช้
ในการปฏิบัติงานก็จะเกิดเป็นศักยภาพของ
องค์การ “คน” จึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและ
มีคุณค่าขององค์การ โดยสถานที่ขณะท าการ
สื่อสารจะจัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการ
สื่อสาร ได้แก่ การประชุมผู้บริหาร การประ
ชุมสายการบังคับบัญชา การฝึกอบรม ระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ การสื่อสารกลยุทธ์เน้น
การสร้างบรรยากาศการความมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ ผู้ร่วมกระท าการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กันใน 4 รูปแบบ คือ การสื่อสาร
จากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การ
สื่อสารในแนวนอน การสื่อสารข้ามสายงาน 

เมื่อได้ข้อสรุปเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การแล้วจึง
น ากลยุทธ์ระดับองค์การสื่อสารต่อมายัง
ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บกลา ง  และผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
ต า ม ล า ดั บ  โ ด ย มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ผ น 
กลยุ ทธ์ ทั้ ง ใ นระดั บองค์ กา รและระดั บ
หน่วยงานเป็นรายเดือน 
 1.5 แผนงาน (Plan) การวิจัย
พบว่า องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยจะ
ก าหนดแผนงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์การ  องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทย
จัดท าแผนงานเพ่ือสื่อสารให้บุคลากรได้รู้ถึง
แน ว ทา งก า ร ด า เ นิ น ง าน  ก า ร คว บคุ ม
ความส าเร็จของงาน และการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน  แผนงานขององค์การ
ธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยจะท าควบคู่กับการ
พิจารณาก าหนดงบประมาณ และการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ  โดยองค์การธุรกิจชั้นน า
เชื่อมั่นว่าการวางแผนงานที่รอบคอบจะน าพา
ใ ห้ ง า น ทั้ ง ห ล า ย ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ โดยใช้สถานที่ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการสื่อสาร ได้แก่ การประชุม
น าเสนอแผนงาน และการประชุมมอบหมาย
งาน การสื่อสารเน้นสร้างบรรยาศของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ผู้บริหารในทุก
ระดับต้องสื่อสารให้ใต้บังคับบัญชารู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในแผนงานทั้งใน
ระดับองค์การและหน่วยงาน สื่อสารให้ทุกคน
รู้สึ กว่ าความส า เร็จงานตามแผนงานคือ
ความส าเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์การ  ผู้
ร่วมกระท าการสื่อสารมีความสัมพันธ์กันใน 3 
รูปแบบ คือ การสื่อสารจากบนลงล่าง การ
สื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน 
การสื่อสารของผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างทัศนคติที่ดี
ของบุคลากรในทีม  เมื่อบุคลากรในทีมมีความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจ และศรัทธาในผู้บังคับบัญชา
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ของตนจะส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เต็มใจ เมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติด าเนินการ
จากผู้บริหารระดับสูงแล้ว  ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงานจะต้องเร่งสื่อสารแผนงานไปยังใต้
บังคับบัญชา เพราะแผนงานมีระยะเวลา
ด าเนินการ หากไม่รีบสื่อสารให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าใจและเริ่มการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน จะส่งกระทบให้งานล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามก าหนดเวลาที่ได้ขออนุมัติไว้ในแผนงาน 
รวมถึงกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่ง
ต้องด าเนินการให้ทันภายใต้ปีงบประมาณที่ขอ
อนุมัติแผนงาน 
 1.6 การติดตามและประเมินผล
งาน (Performance monitoring and 
evaluation) การวิจัยพบว่า องค์การธุรกิจชั้น
น า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลงานอยู่ตลอดการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน การติดตามและประเมินผลงานอย่าง
ใกล้ชิดและสม่ าเสมอท าให้ผู้บริหารองค์การ
สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องตามก าหนดเวลามีผลงานที่
สอดคล้องตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  
การติดตามและประเมินผลงานเป็นระยะๆ 
ช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลอย่างทันกาล หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลให้ผลงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ก็สามารถปรับปรุง
แผนงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน หรือ
ก าหนดกลยุทธ์ ใหม่ ได้  โดยไม่ เกิดความ
เสียหาย หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อ
องค์การ โดยใช้สถานที่ ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการสื่อสาร ได้แก่ การประชุมติดตาม
และประเมินผลงาน การส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานหรือรายงานความก้าวหน้างาน 
การสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ การสื่อสาร
ต้องสร้ างบรรยากาศการท างานเป็นทีม 

สื่อสารให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ท า คนท าดีได้รับค ายกย่องชมเชย ผู้
ร่วมกระท าการสื่อสารมีความสัมพันธ์กันใน 4 
รูปแบบ คือ การสื่อสารจากบนลงล่าง การ
สื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน 
การสื่อสารข้ามสายงาน เวลาในขณะท าการ
สื่อสาร ได้แก่  ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี 
 1.7 แนวทางการพัฒนาองค์การ 
(Organization development) การวิจัย
พบว่า องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยให้
ความส าคัญกับ “คน” เพราะเป็นปัจจัยหลักที่
ขับเคลื่อนงานให้บรรลุผล และน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้องค์การ
ธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยจึงให้ความส าคัญ
กับการ “พัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งกลุ่มการ
พัฒนาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การพัฒนาผู้น า 
และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  โดยเครื่องมือที่
องค์การธุรกิจชั้นน าใช้ในการพัฒนาองค์การ 
คือ การพัฒนาบุคลากรด้วยตัวแบบสมรรถนะ  
การจัดการความรู้  และการประเมินคุณภาพ
การจัดการองค์การด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ  โดยใช้สถานที่ ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการสื่อสาร ได้แก่ 1) การสื่อสาร
ภาพรวม ในห้องประชุมใหญ่ เสียงตามสาย 
สิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ อินทราเน็ต และอีเมล 
2) การสื่อสารในเชิงการปฏิบัติ ในห้องประชุม 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน สถานที่ฝึกอบรม เสียงตาม
สาย สิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ อินทราเน็ต อีเมล 
และเว็บบอร์ด บรรยากาศในการสื่อสารเน้น
สร้างแรงจูงใจให้คนกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองจนน าไปสู่ความก้าวหน้าในการท างาน  
และความมีส่วนร่วมในความส าเร็จร่วมกันตาม
แนวทางการพัฒนาองค์การ ผู้ร่วมกระท าการ
สื่อสารมีความสัมพันธ์กันใน 4 รูปแบบ คือ 
การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่าง
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ขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน การสื่อสารข้าม
สายงาน เวลาในการต้องสื่อสารการสื่อสาร
แนวทางการพัฒนาองค์การจึงสอดแทรกอยู่ใน
ทุกกิจกรรมการจัดการองค์การ 
 1.8 วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
(Organizational culture) องค์การธุรกิจชั้น
น าในประเทศไทยมีวัฒนธรรมองค์การที่
สื่อสารออกมาในทั้งรูปแบบของ ค่านิยมหลัก
ขององค์การ (Core value)  อุดมการณ์ 
(Ideational)  จรรยาบรรณ (Code of 
conduct)  รวมถึงวิสัยทัศน์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  เป็นส่วนส าคัญของการด าเนินงาน
ขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ่งที่องค์การธุรกิจ
ชั้นน าในประเทศไทยพยายามปลูกฝังให้
บุ คลากรยึดถื อปฏิบั ติ อย่ า งต่อ เนื่ อ งจน
ก ล า ย เ ป็ น นิ สั ย แ ล ะ ค ว า ม เ ค ย ชิ น ใ น
ชีวิตประจ าวัน  สถานที่ขณะท าการสื่อสาร 
ได้แก่  ห้องประชุม  เสียงตามสาย  สิ่งพิมพ์
องค์การ  ป้ายประกาศ  อินทราเน็ต และ
อีเมล การสื่อสารสร้างสร้างบรรยากาศความ
เป็น “ครอบครัว เดียวกัน”  หรือ “พวก
เดียวกัน” เน้นความสัมพันธ์ในการปกครอง
แบบพ่ีน้องมากกว่าเจ้านายกับลูกน้อง ให้การ
เคารพในความอาวุโส แต่ก็พยายามสร้างสังคม
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรับฟังซึ่งกัน
และกัน  สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้า
พูด กล้ าท า  ในสิ่ งที่ สร้ างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานและองค์การ และการ
ยอมรั บชื่ นชมผู้ ป ระพฤติปฏิบั ติ ตน เป็ น
แบบอย่างที่ดี  ผู้ ร่ วมกระท าการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กันใน 4 รูปแบบ คือ การสื่อสาร
จากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การ
สื่อสารในแนวนอน การสื่อสารข้ามสายงาน 

ทัศนคติที่ดีของบุคลากรเกิดขึ้นได้จากการ
สื่อสารที่มุ่ง เน้นให้ เห็นประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับตัวบุคลากรเป็นส าคัญ ต้องใช้เวลาใน
การสื่อสารตลอดเวลา  โดยผู้บริหารระดับสูง
ต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสนับสนุน 
กระตุ้น จูงใจ ให้ผู้บริหารระดับอ่ืนๆ และ
บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติตาม 
 2. การสื่อสารเพ่ือการจัดการความรู้
ของบุคลากรขององค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทย พบว่า การสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้แฝงอยู่ในทุก การสื่อสารของบุคลากร
ในการท างาน โดย ความส าเร็จของงาน คือ
เป้าหมายหลักในการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในองค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทย  ความต้องการความส าเร็จใน
งานนับเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคลากรใช้การสื่อสาร
ทั้งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาผู้อ่ืน 
เพ่ือให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในผลงานของตนเอง
สามารถพัฒนางานได้ส าเร็จ   
 การเกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทย จึงเป็นผล
มาจากความต้องการความส าเร็จของงานของ
บุคลากรทุกคน เนื่ องจาก บุคลากรของ
องค์การธุ รกิจชั้นน า ในประเทศไทยต่าง
ตระหนักถึงความจ าเป็นของความรู้ที่ตนเอง
จะต้องมีเพ่ือประโยชน์ในการท างานของตนให้
เ กิ ดคว ามส า เ ร็ จ   ท า ให้ ทุ กคนมี ค ว าม
กระตือรือร้นที่ จะต้อง เรี ยนรู้  ใช้ ความรู้ 
แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึง แบ่งปันความรู้ 
เพ่ือให้เกิดศักยภาพแก่ตนเอง ทีม และหรือผู้ที่
มีส่ วน เกี่ ยวข้อง ในความส า เร็ จของงาน 
นอกจากการมุ่งผลความส าเร็จในงานเฉพาะ
หน้าแล้ว บุคลากรขององค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทยยังได้รับการปลูกฝังความคิดจาก
องค์การให้เกิดการจัดการความรู้ เพ่ือสร้าง
ผลลัพท์แห่งความส าเร็จได้อย่างต่อเนื่องและ
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ยาวนานที่สุด ด้วยการสื่อสารเพ่ือให้เห็น
ประโยชน์จากความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับ
บุคลากรแต่ละคน คือ ความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  ซึ่งสื่อสาร
ผ่านการ การชมเชย ค่าตอบแทน ต าแหน่ง 
รางวัล และโอกาสความก้าวหน้าต่าง ๆ ใน
ท างาน 
 การสื่อสารกับตนเองของผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งสะท้อน
ออกมาในด้านความคิด ความรู้สึ ก และ
แนวคิดในการท างาน ได้รับอิทธิพลมาจาก 
หน้าที่งาน (Job description) ความ
รับผิดชอบหลัก (Key responsibilities) 
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจหรือภารกิจ 
(Mission) นโยบาย (Policy) และผลที่
คาดหวัง (Expected result)  ขององค์การ  
ส าหรับการสื่อสารกับตนเองของผู้ปฏิบัติงาน 
นอกจากจะได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกับผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางแล้ว ยัง
ได้รับการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และ
แนวคิดในการท างาน มาจากผู้บังคับบัญชา
ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ การ
สื่อสารกับตนเองของบุคลากรขององค์การ
ธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยถือเป็นรากฐาน
ส าคัญที่ท าให้บุคลากรแต่ละคนเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การไปสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การสื่อสารกับผู้ อ่ืนของบุคลากรใน
องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทย พบว่า 
องค์การธุรกิจชั้นน าในประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารของบุคลากร
ในทุกระดับ โดยก าหนดให้การสื่อสารเป็นหนึ่ง
ในสมรรถนะหลัก(Core competency) ของ
บุคลากรทุกคน โดยแบ่งระดับความเข้มข้น
ของสมรรถนะด้านการสื่อสารให้สัมพันธ์กับ
ต าแหน่งงาน ซึ่ งหมายความว่า ผู้ที่อยู่ ใน

ต าแหน่งงานสูงก็จะได้รับการคาดหวังให้มี
สมรรถนะด้านการสื่อสารในระดับที่สูงด้วย  
 การสื่อสารได้รับการก าหนดเป็นดัชนีชี้
วั ด ระดับบุคคล (Individual key 
performance indicators – individual 
KPIs) จึงมีการวัดผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
โดยการก าหนดพฤติกรรมด้านการสื่อสารที่
องค์การพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในการท างาน
ของบุคลากรแต่ละระดับ ตั้ งแต่ผู้บริหาร
ระดับสู งลงไปถึ งระดับปฏิบัติ การ  ทั้ งนี้ 
เป้าหมายของการสื่อสารระหว่างบุคลากรก็
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในงานตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจหรือภารกิจขององค์การเป็นส าคัญ 
ซึ่งมีการสื่อสารเพ่ือการจัดการความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จในการท างาน   
 3. รูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือการ
จัดการความรู้ขององค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทย พบว่า องค์การธุรกิจชั้นน าใน
ประเทศไทยมีการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ  
 1) การสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้แบบเป็นทางการ คือ องค์การมี
นโยบายการจัดการความรู้อย่างชัดเจน มี
กระบวนการจัดการความรู้เป็นขั้นเป็นตอน มี
ทีมการจัดการความรู้ (KM team) มีชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) มีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บ
และเผยแพร่ความรู้  การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความรู้รายบุคคล และมี
กิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง   
 2) การสื่อสารเพ่ือการจัดการ
ความรู้แบบไม่เป็นทางการ คือ องค์การไม่มี
นโยบายการจัดการความที่ชัดเจน แต่มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความรู้และ
การใช้ความรู้ เ พ่ือสร้างความส าเร็จในการ
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ท างาน ไม่ได้มีกระบวนการจัดการความรู้เป็น
ขั้นเป็นตอน แต่มีการจัดเก็บความรู้ไว้ใช้ใน
การท างานประจ าวันของตนเองและทีม ไม่มี
ทีมการจัดการความรู้แต่ให้ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ผลักดันให้บุคลากรได้เกิด
การเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนงานให้บรรลุผล มีการ
ติ ดตามและประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน
รายบุคคลที่อาจไม่ได้ระบุถึงการจัดการความรู้
โดยตรง ไม่มีกิจกรรมการจัดการความรู้ แต่
พยายามท าให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีการท างาน 
 การสื่อสารเพ่ือการจัดการความรู้ทั้ง
สองรูปแบบใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรขององค์การ
ได้เกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตนเองให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
โดยผู้ส่งสารที่มีอิทธิพบต่อการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ผู้น า 
และหรือผู้บังคับบัญชา และวิธีการสื่อสารที่
น าไปสู่ความส าเร็จในการจูงใจเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติตาม คือ การสื่อสารเพ่ือให้บุคลากร
ได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และ
ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นจริงเมื่อบุคลากรปฏิบัติได้
ต า ม ที่ อ ง ค์ ก า ร ค า ด ห วั ง  ซึ่ ง อ า จ เ ป็ น
ผลประ โ ยชน์ ที่ อ ยู่ รู ป ของค่ า ตอบแทน 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ โอกาสในการ
ท างาน หรือการยกย่องชมเชย นอกจากนี้ การ
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง
และหรือผู้บังคับบัญชา ยังเป็นการสื่อสารที่
ทรงอิทธิพลยิ่งต่อบุคลากร เพราะน าไปสู่การ
เกิดความยอมรับนับถือ ความเชื่อถือไว้วางใจ 
และการยินยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าองค์การธุรกิจชั้นน า
ในประเทศไทยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนและผลักดันการจัดการความรู้ให้
เกิดขึ้นในองค์การโดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และการ
พัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้  ซึ่ งความสอดคล้องกับแนวคิดการ
สื่อสารเ พ่ือการจัดการ ดังนี้  การสื่อสาร
นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการ
จัดการองค์การใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ 
ระดับผู้น า และระดับบุคคล (Harris,2002:12-
15)  เนื่องจากการสื่อสารเป็นการถ่ายทอด
ข้อมูลและความรู้ ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การ โดยหลักส าคัญของการสื่อสารเพ่ือ
การ จั ดก าร  คื อ กา รจั ด การ ให้ เ กิ ด กา ร
ประสานงานของบุคคล และกลุ่มบุคคลใน
องค์การ เพ่ือการท างานที่ราบรื่น และการ
บ ร ร ลุ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กั น 
(Redfield,1957:3) ดังนั้นหัวใจของการ
สื่อสารเพื่อการจัดการจึงอยู่ที่ความสามารถใน
การรวบรวมกิจกรรมการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้
ในการจัดการหรือการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ  ทั้งนี้กิจกรรมการสื่อสารอาจอยู่ใน
รูปของวัจนภาษา หรืออวัจนภาษา  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจทั้งในแง่ของความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
,2549:13,31)  ทั้งนี้ การสื่อสารเพ่ือการ
จัดการมีบทบาทหน้าที่และความส าคัญต่อการ
จัดการองค์การคือ  จัดหาและให้ข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการตัดสินใจ  
ควบคุมและจู ง ใจหรือโน้มน้ าวใจให้ เกิด
พฤติกรรมที่ต้องการ และสร้างความสัมพันธ์
ในการท างานร่วมกันของคนในองค์การ หาก
พิจารณาองค์ประกอบของการสื่อสารทั่วไป
และการสื่อสารเพ่ือการจัดการจะพบความ
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สอดคล้องกัน  ซึ่งองค์ประกอบการสื่อสารที่
ส า คั ญ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร 
ประกอบด้วย ผู้ส่ งสาร สาร ช่องทางการ
สื่อสาร/สื่อ  ผู้รับสาร และข้อมูลป้อนกลับ  ใน
องค์การจะมีการสื่อสารระหว่างกัน ตั้งแต่
บุคคลในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันใน
ฐานะผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  โดย
องค์การใช้การสื่อสารเ พ่ือการจัดการใน
ความหมายของการถ่ายโอนสารสนเทศ การ
แบ่งปันความหมาย การโน้มน้าว และการอยู่

ร่วมกันในองค์การ  พฤติกรรมการสื่อสาร
ความหมายต่างๆ ของบุคคลในองค์การเกิดขึ้น
ผ่านช่องทาง การคิด การอ่าน การเขียน การ
พูด และการฟัง และอาจอยู่ในรูปวัจนภาษา 
หรืออวัจนภาษา ทั้งนี้บุคคลซึ่งเป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้ รับสารมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการสื่อสาร ได้แก่  ทักษะ 
ทัศนคติ  ความรู้  สถานภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม (ร็อบบินส์, และโคลเทอร์, แปลโดย 
วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2553:132)  
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สิริกร ชาญวโรจน์1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนากิจกรรมการพับกระดาษ ระบายสีในเรื่อง
รูปทรงเรขาคณิต เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชาย-หญิงก าลังศึกษาชั้นอนุบาล 2 โรงเรียน
วัดนินสุขาราม จังหวัดกรุงเทพฯ จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) มา 1 ห้องเรียน 
จาก 2 ห้องเรียน โดยให้เด็กนักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ก่อนการจัด
กิจกรรม ท ากิจกรรมการพับกระดาษระบายสี และท าแบบทดสอบวัดความความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์หลังจากการจัดกิจกรรม 

ผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนชาย-หญิงก าลังศึกษาชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดนินสุขาราม 
จังหวัดกรุงเทพฯ มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการพับกระดาษระบาย
สี โดยพบว่า เด็กนักเรียนมีผลคะแนนสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.10 แสดงว่า
เด็กนักเรียนมีความเข้าใจในทักษะด้านมิติสัมพันธ์มากขึ้น โดยเด็กนักเรียนสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ 
ในด้านมิติสัมพันธ์ได้ในด้านการซ้อนทับกันของภาพ ด้านการแยกแยะภาพเหมือนและต่างกัน ด้าน
การต่อภาพส่วนที่หายไปเข้าด้วยกัน และสามารถหาความสัมพันธ์ของรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงด้าน
ทิศทาง 
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The Study on Paper Folding and Painting Activity in Geometric Forms 
for Spatial Relationship Skills Enhancement in Pre-school Children 
  

 
Sirikorn Chanvroj1 

 
Abstract 

This research aimed to study and develop folding and painted activities in 
geometric forms for spatial relationship skills enhancement in Pre-school children. 

The sample of this study was a class of Pre-school children, both boys and 
girls, at Wat Ninsukaram School in Bangkok selected by means of simple random 
sampling from 2 classrooms. The data were collected and statistically analyzed using 
Pre-Post Experimental design. 

The finding showed that the students had a significant higher score of 
geometric forms for the spatial relationship skills after they took part in the activities 
at 0.01 levels. Therefore, it could be concluded that the activities helped the 
students to understand the spatial relationship by categorizing and analyzing picture 
mergence and doing picture jigsaw as well as finding the relationship of forms which 
changed direction. 
 
Keywords : Spatial relationship skills, Pre-schooling children  
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บทน า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นการ

ลงทุนที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเราใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลาย
ปัจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญที่สุด 
แม้เราจะมีปัจจัยอื่นๆอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าทรัพยากร
มนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาก็ไม่อาจประสบ
ผลส าเร็จสูงสุดได้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา.2538) 

เด็กจึงเป็นทรัพย์ยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับ
การพัฒนา โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่ง
ถือเป็นโอกาสทองแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กวัยนี้
สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 3 
ปีแรก หากเด็กได้รับการพัฒนา  และได้รับการ
กระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วนั้นจะช่วยพัฒนา
เซลล์สมอง ซึ่งล้วนส่งผลต่อสติปัญญาความฉลาด 
และการคิดของเด็ก(ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ.2543) กล่าวได้ว่าเด็กในช่วง
ปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการพัฒนาการเรียนรู้ 
เนื่องจากเซลล์สมองก าลังพัฒนาหากได้รับการเรียน
ที่ถูกกับพัฒนาการและวัยจะท าให้เด็กเหล่านี้ก้าวสู่
วัยเรียนและเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 

ศิลปะถือ เป็นกิจกรรมอย่ างหนึ่ งที่ ช่ ว ย
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ในหลายด้าน ทั้งภาษา 
กล้ามเนื้อ การคิดวิเคราะห์ รวมถึงยังสามารถ
สอดแทรกเนื้อหาต่างๆเข้าไปรวมกับวิชาศิลปะ
เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้น ตามค า
ก ล่ า ว ข อ ง  โ ฮ ว า ร์ ด  ก า ร์ ด เ น อ ร์  ( Howard 
Gardner.2006) ศิลปะเป็นสื่อและเครื่องมือในการ
พัฒนา ศิลปะเป็นภาษาที่มนุษย์ทุกคนใช้ในการ
สื่อสารกันได้ และศิลปะนี้แหละที่ไม่มีก าแพงแบ่ง
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ สังคมและวัฒนธรรม ยิ่งไป

กว่านั้นศิลปะเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กใช้ก่อนที่เด็กจะ
เริ่มรู้จักสัญลักษณ์ภาษา และตัวเลข ศิลปะยังเป็น
สิ่งที่บูรณาความคิด ความอ่าน ความสามารถทาง
ร่างกาย เช่น มือ ตา ชีวิต จิตใจ และครูสามารถน า
ความเป็นนามธรรมมาสร้างเป็นสื่อทางศิลปะเพ่ือตี
แผ่รูปธรรมผ่านชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นภาพวาด งาน
ประดิษฐ์ต่างๆให้เด็กได้เห็น เชื่อมโยง ประเมิน 
ฝึกฝน ปฏิบัติ เข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
อย่างแท้จริง ดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งส าคัญ เป็น
กระบวนการเปิดให้เด็กทุกๆคนได้เรียนรู้และพัฒนา 

การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยควร
จัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่
ละคน  ซึ่งกิจกรรมที่จัดควรค านึงถึงตัวเด็กเป็น
ส าคัญ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความสนใจ ความ
ต้องการแตกต่างกันไป กิจกรรมที่จัดควรเป็น
กิจกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับความ
สนใจ และความต้องการของเด็ก เพ่ือให้เด็ก
สามารถท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่จัดควรเน้นให้มีสื่อของจริงให้
เด็กมีโอกาสสังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (กรมวิชาการ.2540) 

การที่น ากิจกรรมศิลปะจากกระดาษมาใช้
เป็นสื่อในงานศิลปะ เพราะกระดาษเป็นกิจกรรมที่
ดัดแปลงในการท าได้หลายแบบ เช่นน ามาประดิษฐ์
ของใช้ และของเล่นได้หลากหลาย ซึ่งกระดาษที่ใช้
นั้นเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สามารถหาได้ง่าย มี
หลากหลายสี หรืออาจจะมีสีสันจากการพิมพ์ ได้แก่ 
กระดาษห่อของขวัญ กระดาษสีสีต่างๆสามารถ
น ามาใช้แทนค่าสีต่างๆ ตามต้องการ ซึ่งวัสดุเหล่านี้
จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้  รู้จักจ าแนก
สี รูปร่าง รูปทรงการจัดวางออกแบบ และประมวล
ประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกต หรือสัมผัสมา 
น ามาผสมผสานเพ่ิมเติมเกิดผลงานที่ริเริ่ม (โณทัย 
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อุดมบุญญานุภาพ. 2536) นอกจากนี้ศิลปะการพับ
กระดาษยังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คือ ด้านร่างกาย
ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก การท างานของมือและตา ด้าน
จิตใจ ซึ่งขณะที่เด็กพับกระดาษ เด็กมีความสุข รู้สึก
มั่นใจ มีสมาธิ และรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ด้าน
สังคม ช่วยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์
สัมพันธ์ มีความอดทน และด้านสติปัญญา ช่วยให้
เด็กคิดเป็น รู้จักเหตุผล และท าให้เกิดความรู้ใน
สาระต่างๆ ทั้งภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสังคม เป็นต้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543) 

ความสามารถด้ านมิติ สั ม พันธ์  เป็ น
องค์ประกอบอย่างหนึ่งของความสามารถทางสมอง 
เนื่องจากความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นพ้ืนฐาน
แห่งการเรียนรู้ และความสามารถด้านอ่ืนๆ โดยทาง
สภ า ค รู คณิ ต ศ า สต ร์ แ ห่ ง ช า ติ ข อ งป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกาได้วางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิชาเรขาคณิต ควรเน้น
ให้เหล่านักเรียนได้พัฒนาความคิดด้านมิติสัมพันธ์
เป็นส าคัญ(The National Council of Teachers 
of Mathematics. 2000) กล่าวได้ว่าความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์มีความส าคัญในการเรียนรู้ต่อยอด
ทางคณิตศาสตร์ในแขนงต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมพับกระดาษระบายสี 
เรื่องรูปทรงเรขาคณิต เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านมิติ
สัมพันธ์  โดยก าหนดหลักการวัดทักษะด้านมิติ
สัมพันธ์จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความเหมือนกันของ
ภาพ ด้านความแตกต่างกันของภาพ ด้านการต่อ
ภาพที่หายไปเข้าด้วยกัน และด้านการจับคู่ภาพและ
เงา โดยผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการพับกระดาษ
ระบาย เรื่องรูปทรงเรขาคณิต โดยให้เด็กนักเรียนได้

เรียนรู้ลักษณะของรูปทรงต่างๆ และสอดแทรก
เนื้อหาด้านมิติสัมพันธ์ โดยก่อนและหลังจากจัด
กิจกรรมผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์วัดทักษะด้านมิติสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน
อีกครั้ง โดยเด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ส าหรับครูและบุคลากรผู้เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ใน
การน าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการพับกระดาษ
ระบาย ที่ ใช้รูปทรงเรขาคณิตในการเสริมสร้าง
ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะด้านมิติสัมพันธ์
ของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองก่อน และหลังจากการใช้
กิจกรรมการพับกระดาษระบายสี เรื่องรูปทรง
เรขาคณิต 

 
วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ให้
การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง ไม่มี
กลุ่มควบคุม ประชาการของการวิจัย คือนักเรียน 
อายุ  4 -5 ปี  ซึ่ งศึกษาอยู่ ในระดับอนุบาล 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดนินสุขาราม เขต
บางเขนจ านวน 2 ห้อง  
 การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยสุ่มจากจ านวน 
2 ห้อง ได้ 1 ห้อง นักเรียนจ านวน 20 คน เป็น
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือชิ้นที่ 1  

1. ชุดกิจกรรมพับกระดาษระบายสีสร้าง
ชุดกิจกรรมพับกระดาษระบายสี เกี่ยวกับรูปทรง
เรขาคณิต จ านวน 10 กิจกรรม 

2. น าชุดกิจกรรมเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์ 
เนื้อหา สื่อการเรียน และการประเมินผลของ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน น าชุดกิจกรรมมาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

3. น าชุดกิจกรรมไปทดลองกับเด็กชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดนิน
สุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือชิ้นที่ 2  
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ 
1. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ

ด้านมิติสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความ

เหมือนกันของภาพ ด้านความต่างกันของภาพ ด้าน
การต่อภาพเข้าด้วยกัน และด้านจับคู่ภาพและเงา 

2. น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหา และความเหมาะสม
ของแบบทดสอบ จ านวน 3 ท่าน น าแบบทดสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกัน 

3. หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยน าคะแนนที่ได้
จากการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัด จุดประสงค์ 
และจ านวนข้อแบบทดสอบ IOC มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 0.5 จึงถือว่าใช้ได้ (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์. 2526) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน จ านวนของแบบทดสอบผ่านเกณฑ์พิจารณา 
20 ข้อ จากทั้งหมด 40 ข้อ โดยแยกเป็นรายด้าน 
ด้านละ 5 ข้อ  

4. น าแบบทดสอบความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ไปใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 

การจัดกิจกรรมศิลปะ
ด้ ว ย กิ จ ก ร ร ม พั บ
ก ร ะ ด า ษ ร ะ บ า ย สี
รูปทรงเลขาคณิต 

เสริมสร้างทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
- ด้านความเหมือนของภาพ 
- ด้านความต่างของภาพ 
- ด้านการต่อภาพเข้าด้วยกัน 
- ด้านการจับคู่ภาพและเงา 
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2557 โรงเรียนวัดนินสุขาราม เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การทดลองครั้งนี้ ด าเนินการปีการศึกษา 
2557 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าการสุ่มเด็กปฐมวัย 1 ห้องเรียน 
จากจ านวนทั้งหมด 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับเด็กที่เป็น
กลุ่ มตั วอย่ า ง  โดยให้ เ ด็ กท าแบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ก่อน หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการพับกระดาษระบายสี เรื่อง
รูปทรงเรขาคณิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ระยะเวลา 5 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที ในช่วง
เวลาการจัดกิจกรรม 11:00 – 11:30 น. 

3. เมื่อทดลองครบ 5 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัย
ให้เด็กกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์ชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนการจัดกิจกรรม
พับกระดาษระบายสี 

4. น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก แ บ บ วั ด
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ไปท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความเหมาะสมของชุดแบบทดสอบ 

2. เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ า งข อง
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอโดยใช้ T-test 
แบบ Dependent Sample 

 

ตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังจากการทดลอง 
การทดสอบ n x̄  S.D. df t 
ก่อนการจัดกิจกรรม 20 8.05 2.91   

    19 15.06** 
หลังการจัดกิจกรรม 20 15.50 1.76   
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปผลการวิจัย 

เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมพับ
กระดาษระบายสี เรื่องรูปทรงเรขาคณิต มีทักษะ
ด้านมิติสัมพันธ์ทั้ง 4 ด้าน หลังการจัดกิจกรรม
แตกต่างจากก่อนจัดกิจกรรมอย่าง กล่าวคือ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0 .01 ก่อนการจัด
กิจกรรมพับกระดาษระบายสี เรื่องรูปทรงเรขาคณิต 

เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
แต่หลังจากการจัดกิจกรรมพับกระดาษระบายสี 
เรื่องรูปทรงเรขาคณิต เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านมิติ
สัมพันธ์ในระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
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อภิปรายผล 
เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมพับกระดาษ 

ระบายสี เรื่องรูปทรงเรขาคณิต มีทักษะด้านมิติ
สัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง 4 ด้าน 
โดยมีรายด้านประกอบด้วย ด้านความเหมือนกัน
ของภาพ ด้านความต่างกันของภาพ ด้านการต่อ
ภาพเข้าด้วยกัน และด้านจับคู่ภาพและเงา  

จากการท า กิ จ กรรมทั้ ง  5  สั ปดาห์ 
สังเกตเห็นว่าเด็กมีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมการพับกระดาษระบายสี โดยเด็กมีความ
กระตือรือร้น สนใจ มีความสุขในการท ากิจกรรม ตัว
กิจกรรมครูจะเป็นผู้น าท ากิจกรรมโดยให้เด็กได้พับ
ตามไปพร้อมๆกัน ในขั้นนี้เด็กมีสมาธิในการฟังและ
ปฏิบัติตาม แต่มีเด็กบางกลุ่มที่ปฏิบัติไม่ได้จริงๆครู
จะเป็นผู้ชี้แนะและให้ค าแนะน า ชุดกิจกรรมได้
สอดแทรกเนื้อหาเรื่องรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็น
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือต่อยอดสู่การเรียนรู้
ต่อไป จากกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้สัญลักษณ์รูปทรง
เรขาคณิตต่าง ๆ โดยสามารถแยก วิเคราะห์ รวมถึง
สามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญกับกิจกรรม
การพับกระดาษ เนื่องจากกิจกรรมการพับกระดาษ
นั้นเป็นการส่ ง เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ ง
ทางด้านร่ายกาย จิตใจ จินตนาการ การสื่อสาร 
สมาธิโดยการพับกระดาษเป็นการกระตุ้นการท างาน
ของสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวาให้พัฒนาไปพร้อมๆ

กัน รวมถึงเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพัฒนาต่อไป
ยังการจับดินสอเขียนหนังสือต่อไป ในด้านการ
สื่อสารเด็กจะมีปติสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากขึ้น
ในการพูดคุย ขอค าแนะน า หรือบอกเล่ากิจกรรมที่
ตนได้ท า การพับกระดาษเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้
สมาธิในการฟัง และมีใจจดจ่ออยู่กับกระดาษเพ่ือให้
ผลงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามต้องการ รวมถึงเป็น
การฝึกการฟัง เพ่ือปฏิบัติท างานตามขั้นตอนให้
สมบูรณ์ และจับใจความรายละเอียดของค าพูดได้
อย่างถูกต้อง  

2.ขณะจัดกิจกรรมครูผู้สอนควรอ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้พร้อมตลอดเวลา
ที่เด็กปฏิบัติกิจกรรม ควรแนะน า ส่งเสริม กระตุ้น
ให้ท ากิจกรรมมากกว่าการใช้ค าสั่งในการปฏิบัติ
กิจกรรม  

3.ในการท ากิจกรรม นักเรียนอาจจะใช้
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนานกว่าที่ก าหนดไว้ 
ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมใน
การท ากิจกรรม 

4.ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ
กับการสร้างสื่อประเภทศิลปะในการประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย นอกเหนือจาก
หนังสือ หรือเอกสารการเรียน เนื่องจากการท าสื่อ
ประเภทศิลปะประกอบการสอนเป็นการกระตุ้นให้
เด็กปฐมวัยเกิดความอยากรู้ จินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตวัแบบของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                             
  ภูริภัทร มุขประดับ1 

นงนภสั เที่ยงกมล2 
          ธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล3 

  
บทคัดย่อ 

เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในการลดโลกร้อน การวิจัยนี้ใช้วิธีการส ารวจโดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
วิจัย  ส าหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยตัวแบบสมการโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่ารอยเท้านิเวศมีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
บรรเทาภาวะโลกร้อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 0.48 รองลงมา ได้แก่แรง
บันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลเท่ากับ 0.21 โดยทั้ง 2 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยละ32  
 

ค าส าคัญ : แบบจ าลอง, รอยเท้านิเวศ, แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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Model of Factors Affecting Environmental Conservation Behavior of High 

School Students  
 

Puripat Mukpradab1 
Nongnapas Thiengkamol2 

Tanarat Khoowaranyoo Thiengkamol3 
Abstract 

 In order to develop model of factors affecting environmental 
conservation behavior of high school students, this research employed a survey 
approach using questionnaire for data collection from 400 students in High School 
Secondary Education Service Area Office 28 (Sisaket-Yasothon) in academic year 
2014. Structural Equation Model (SEM) was used for model confirmation. 

Research results demonstrated that Ecological Footprint (EF) had the most 
effect on Environmental Conservation Behavior (EBG) with an effect of 0.48, whereas 
Environmental Conservation Inspiration (ECI) came as another important factor with 
an effect of 0.21, and both factors accounted for 62 percent variation in EBG. In 
addition, EF influenced ECI by 32 percent.  

 

Keywords: Model, Ecological Footprint, Environmental Conservation Behavior,           
Environmental Conservation Inspiration, Global warming  
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Introduction 
 Human activities that involve the 
use natural resources generate different 
types of wastes in solid and liquid 
forms. The world population are rapidly 
growing, therefore global consumption 
of natural resources increases which can 
eventually lead of resource exhaustion 
and unsustainable biosphere. In order 
to overcome this situation, it is essential 
to meet these demands by measuring 
natural capacity. The Ecological 
Footprint is recognized as one of the 
global principal measures of human 
demand on nature. Ecological Footprint 
Accounting emphasizes whether the 
planet is large enough to sustain the 
demands of humanity (McGinley, 2012; 
Wikipedia, 2014).  

The ecological footprint is defined 
as the biologically productive land and 
water people require to produce the 
resources for consumption and to absorb 
part of the waste generated by the 
consumption. The focus on biologically 
productive land and water for humans 
reflects the anthropogenic perspective of 
the ecological footprint accounts 
(Wackernagel et al., 2002; Wackernagel et 
al., 2005; Monfreda et al., 2004). In the 
context of Life Cycle Assessment (LCA), the 
ecological footprint of a product is defined 
as the sum of time-integrated direct land 
occupation and indirect land occupation, 
related to nuclear energy use (Wackernagel 
et al., 2002; Monfreda et al., 2004) and to 

CO2 emissions from fossil energy use and 
cement burning (WWF, 2005). 

Biocapacity can then be 
compared with humanity’s demand on 
nature: our Ecological Footprint. The 
Ecological Footprint represents the 
productive area required to provide the 
renewable resources humanity is using 
and to absorb its waste.  The productive 
area currently occupied by human 
infrastructure is also included in this 
calculation, since built-up land is not 
available for resource regeneration. 
Presently, Ecological Footprint is 
broadly used across the world as an 
indicator of environmental sustainability. 
This is usually used to survey the 
sustainability of food, shelter, 
transportation, medicine, cloth and 
housing. Thus it determines private 
lifestyles, institutes, goods and services, 
industry sectors from regions and 
nations all dimensions of consumption 
since it has the purpose of educating 
people about their resource based on 
environmental consumption. Sometimes, it 
triggers them to change their consumption 
pattern. In this context, development can 
be considered sustainable when it ‘meets 
the needs of the present without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.’ 
Moreover, at national level, people 
must be committed to mitigate and 
avoid breaking of environmental laws as 
contained in numerous international 
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agreements and conventions (Gautami, 
2010). However, human beings depend 
on natural resources and environment 
in terms of ecological carrying capacity 
as a critical issue  of ecological footprint 
(WWF, 2005).  

Ecological Footprint (EF) is the  
dependence of humanity on natural 
resources, and it is used to measure the 
land area for production and the need of 
water for producing goods as well as waste 
in daily consumption. Fundamentally, it is 
the amount of the natural resources 
environment needed to produce the 
goods and services required to sustain 
human living (Wackernagel et al., 2002; 
Wackernagel et al., 2005).  

The EF is emerged as one of the 
world’s leading measures of human 
demand of nature to measure the 
natural capacity. EF embedded in the 
reality that all renewable resources 
originate from the earth. EF is currently 
extensively used by scientists, 
businesses, governments, agencies, 
individuals, and institutions for 
monitoring ecological resource use for 
sustainable development. It compares 
actual throughput of renewable 
resources relative to what is annually 
renewed. Non-renewable resources are 
not assessed, Since by definition their 
use is not sustainable (Monfreda et al., 
2004; Wackernagel et al., 2002; 
Wackernagel et al., 2005). 

The total “footprint” for a 
designated population’s activities is 
measured in terms of ‘global hectares.’ 
A global hectare (acre) is one hectare 
(2.47 acres) of biologically productive 
space with an annual productivity 
equals the world average. Currently, the 
biosphere has approximately 11.2 billion 
hectares of biologically productive 
space corresponding to roughly one 
quarter of the planet’s surface. These 
biologically productive hectares include 
2.3 billion hectares of ocean and inland 
water and 8.8 billion hectares of land. 
The land space is composed of 1.5 
billion hectares of cropland, 3.5 billion 
hectares of grazing land, 3.6 billion 
hectares of forest land, and 0.2 billion 
hectares of built-up land. These 
surfaces represent the sum total of 
biologically productive hectares we rely 
on for our survival. They represent the 
earth’s natural capital, and their annual 
yield represents our annual natural 
capital income (Monfreda et al., 2004; 
WWF, 2005). 

EF calculations use official 
statistics and peer reviewed literature to 
gather data. Five assumptions underpin 
any EF calculation by redefining 
progress by including most of the 
wastes generated and resources 
consumed that can be tracked. Most of 
these resource and waste flows can be 
converted into the biologically 
productive area that is required to 
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maintain these flows. These different 
areas can be expressed in the same unit 
(acres or hectares) once they are scaled 
proportionally to their biomass 
productivity. That is, each particular acre 
can be translated into an equivalent 
area of world-average land productivity. 
Since these areas have been 
standardised and stand for mutually 
exclusive uses, they can be added up to 
a total representing humanity's demand 
(Wackernagel et al., 2002; Wackernagel 
et al., 2005). This area for total human 
demand can be compared with nature's 
supply of ecological services, since it is 
also possible to assess the area on the 
planet that is biologically productive 
(Monfreda et al., 2004; WWF, 2005). 
     Inspiration of public mind for 
environmental conservation was 
hypothesized by Thiengkamol (2011a). It 
consists of a key person to act as a role 
model, an impressive environment, an 
impressive event and inspiration from 
participation of the media. As such, she 
and her colleagues examined an 
imperative approach for creating the 
inspiration of public mind or a public 
consciousness of environmental 
conservation. This approach was taken 
as most people do not recognize 
environmental problems in day to day 
living as they are challenged with more 
pressing primary needs, in particular to 
earn and so on (Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol, 2011b and 2012a). 

Therefore, people will not be aware of 
an environmental crisis until it is at their 
backyards. As a result, it affects their 
quality of life. Only when people are 
confronted with serious forms of 
pollution, such as air pollution or water 
pollution and so on, they are forced to 
pay attention to environmental 
problems (Donkonchum et al, 2012; 
Pimdee et al., 2012; Waewthaisong et 
al., 2012a, Udonboon et al., 2012b; 
Mongkonsin et al, 2013b; Kotchakote et 
al., 2013). In this context, inspiration is 
completely different from motivation in 
the sense that a person who supports, 
acts and practices environmental 
conservation with the drive gained from 
an inspired desire will be pleased to do 
so in support of the local community 
and national population without the 
need for further rewards such as 
money, honor or admiration. The 
inspiration for such an act may be 
acquired from a leading role model, an 
impressive environment, an impressive 
event and / or inspiration from 
participation of the media (Thiengkamol, 
2011a and b; Thiengkamol, 2012 and 
Hoerisch, 2002).  

The purpose of this research is 
to introduce EF knowledge for the 
upper secondary school students to 
understand bio-capacity and carrying 
capacity of      the world ecological 
system. Students are challenged for 
pro-environmental behavior via 
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environmental conservation inspiration. 
However, understanding the EF would 
help the young generations to realize 
the importance of ecological balance to 
alter their environmental behavior of 
consumption, energy conservation, 
waste management, recycling, traveling 
and environmental knowledge transfer. 
Finally, students should take parts to 
take responsibility for global warming 
alleviation.  Both latent and observable 
variables are identified and confirmed in 
order to clarify the holistic view of 
environmental conservation behavior 
for global warming of upper secondary 
school students under Secondary 
Service Area Office 28 (Sisaket-Yasothon)  
as a model of ecological fottprint.  
 
Research Objective  

The objective of this research was 
to develop a causal relationship model of 
ecological footprint for global warming 
alleviation of high school students under 
Secondary Service Area Office 28 (Sisaket-
Yasothon) in Northeastern region, Thailand.  
 
Methodology 

The research method was 
conducted step by step as  follows:  

1. Population and Sample   
Population was 36,009 high 

school students under Secondary 
Service Area Office 28 (Sisaket-Yasothon) 
of Northeastern region of Thailand in 

second semester of academic year 
2014.   

Sample was 400 high school 
students that gathered with Cluster 
Random Sampling technique. 

2. Research tool  
The content and structural 

validity of questionnaire were proved by 
Item Objective Congruent (IOC) from 5 
experts in the fields of ecology, 
environmental education, social science 
and social research methodology. The 
reliability was tried out by conducting 
with the sample group of 40 high school 
students who had the same 
characteristics with sample group. The 
reliability was determined by Cronbach's 
alpha formula. The questionnaire was 
composed of items on ecological 
footprint, environmental conservation 
inspiration and environmental conservation 
behavior for global warming alleviation. 
The alpha coefficients for the respective 
aspects were 0.816, 0.804, and 0.954 
respectively.  

3. Data Collection 
The Cluster Random Sampling 

technique was employed for sample 
selection for data collecting of 400 high 
school students under Secondary Service 
Area Office 28 (Sisaket-Yasothon) of 
Northeastern region of Thailand. The 
research instrument was the questionnaire 
and it was used for data gathering. 
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4. Data Analysis  
The descriptive statistics used for 

analytical purposes were frequency, 
percentage, mean and standard 
deviation. Structural Equation Model 
(SEM) was used for model confirmation 
with LISREL version 8.30. Significant 
level of chi-squre was set at level of 
0.01 or Chi-Square/df value with less 
than or equal to 5, RMSEA (Root Mean 
Square Error Approximation) and RMR 
(Root Mean Square Residual) values  
less than 0.05. GFI (Goodness of Fit 
Index) and index level of model 
congruent value, AGFI (Adjust Goodness 
of Fit Index) between 0.9-1.00. 
 
Results 
 As demonstrated in Figure 1 and 
Table 1, the Ecological Footprint (EF) 
and the Environmental Conservation 
Inspiration (ECI) had effects on the 
Environmental Conservation Behavior 
for Global Warming Alleviation (EBG) as 
follows: 

 1) EF directly affected ECI with 
a statistically significant level of 0.05 
and with an effect of 0.40, and EF 

directly affected the EBG with a 
statistically significant level of 0.01 and 
with an effect of 0.48 and indirectly 
affected the EBG with a statistically 
significant level of 0.05 and with an 
effect of 0.06.  
 2) ECI directly affected the EBG 
with a statistically significant level of 
0.01 and with an effect of 0.21.  
 3) EF and ECI affected the EBG 
by 62.00 %. The structural equation can 
be written as shown in the following  
equation (1).  
EBG = 0.21*ECI+ 0.48*EF …….…………..…(1) 
R2    = 0.62 
 In equation (1), both EF and ECI 
significantly affected EBG. While EF was 
more important than ECI, both 
accounted for 62 present variation in 
EBG.  

4) The effect of EF on ECI was 
0.40 which accounted for 32% variation 
in ECI. The structural equation can be 
written as the following.  
ECI   =    0.40*EF  …………………………...(2)       
R2    =   0.32 
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Figure 1 Model of Ecological Footprint for Global Warming Alleviation 
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Table 1  Direct and Indirect Effects of EF on EBG via ECI                    
Causal 
variable 

 

Result variables 
ECI EBG 

TE IE DE TE IE DE 
EF 0.30* 

(0.059) 
- 0.30* 

(0.059) 
0.48** 
(0.05) 

0.06* 
(0.001) 

0.54** 
(0.05) 

ECI - - - 0.21** 
(0.033) 

- 0.21** 
(0.033) 

2   =  185.14;          df = 96                              CN = 262.50 df/2 = 1.929 
GFI = 0.95               AGFI = 0.92                  RMSEA = 0.048                RMR = 0.023 
TE : Total Effect, IE : Indirect Effect, DE: Direct Effect 
   

Discussion 
 EF plays  an  important role to change 
the environmental conservation behavior for 
global warming alleviation that was predicted 
by Environmental Knowledge Transferring 
Behavior, Energy Conservation Behavior, 
Recycling Behavior,  Traveling Behavior, Waste 
Management Behavior, and Consumption  
Behavior.  
 The results pointed out that EF is 
an essential factor that should be put into 
action for enhancing pro-environmental 
behavior of upper secondary school 
students so that they could act as 
significant change agents to transfer their 
environmental knowledge to their 
acquaintants such as friends, family 
members, and others people in community 
and society. The students should exhibit 
their Energy Conservation Behavior, Waste 
Management Behavior, Traveling Behavior, 
Recycling Behavior, and Consumption 
Behavior as a good role model for others 
too.  The results were consistent with those 
found by Thiengkamol (Thiengkamol, 2011a; 

Thiengkamol, 2011b) and her colleagues 
(Udonboon et al., 2012; Waewthaisong, et 
al., 2012; Donkonchum, et al, 2012;  ; 
Kotchakote et al., 2013; Mongkonsin et al., 
2013; Saisunantharom et al., 2013; Suebsing 
et al., 2013).  
 Moreover, the Environmental 
Conservation Inspiration (ECI) had a direct 
effect on the EBG with an effect of 
0.21while ECI was measured by Self-Public 
Mind (Y7), Role Model Impression (Y8), 
Event Impression (Y9), Environment 
Impression (Y10), and Media Reception 
(Y11). The finding was similar to those 
reported by Thiengkamol (Thiengkamol, 
2011) and her colleagues (Kotchakote et al., 
2013; Pimdee et al., 2012; Saisunantharom 
et al., 2013; Suebsing et al., 2013; 
Udonboon et al., 2012; Waewthaisong, et 
al., 2012). In adtition, Inspiration of      
Public Consciousness or public mind 
influenced pro-environmental behavior i.e. 
consumption behavior, energy conservation, 
waste management behavior, recycling 
behavior, traveling behavior and knowledge 
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 transferring and supporting for 
environmental conservation.  
 
Suggestions 
 School administrators and teachers 
can use the principles of ecological 
footprints in teaching-leaning process by 
using environmental conservation inspiration to 
challenge and inspire the upper secondary 
school students to take responsibilities to 
play roles as a changing agent via 
environmental educators or trainers to 
convey their environmental knowledge and 
understanding, with public mind and 
devotion to conserve the natural resources, 
and exhibit environmental conservation 
behavior since they are the new 

generations who must be looked after for 
maintaining the ecological system and 
conserving environmental quality to 
accomplish sustainable development and 
to alleviate global warming for better life 
quality.   
 Presently, ecological footprints are 
recognized as environmental measures     
to mitigate the global warming. The 
governmental and private sectors should 
cooperate to support ecological footprints 
knowledge through various media and 
formal educational systems so that it is 
distributed to each and everybody for 
better quality of life.    
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ปจัจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรกัษาความปลอดภัย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่ านศึก จ านวน 
432 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้น และท าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก ทั้งนี้พบว่าผล
การปฏิบัติงาน ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพันต่อ
องค์การ สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ร้อยละ 72 
 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 ความผูกพันต่อองค์การ 
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Factors Influencing the Performance of Security Guards  
 

General Satit Suvanprakorn1  
 Somyos Avakiat2 

 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: To develop a causal relationship model of factors 
influencing the performance of security guards and to study the direct and indirect effects of 
factors affecting the performance of security guards. The study used the survey research. 
Questionnaires were used to collect data. In addition, the data collection was done by 
means of two-stage sampling with 432 questionnaires which were completed by the security 
guards in the War Veterans Organization of Thailand. The data were analyzed in terms of 
Pearson product-moment correlation, structural equation modeling, and confirmatory factor 
analysis.  
 The results of the research demonstrated that the proposed model was the best 
fitted with the empirical evidence. The factors which had influence on the performance of 
security guards at .01 level of significance were human resource development, 
organizational commitment, mental health of security guards, organizational climate, and 
organizational citizenship behavior, respectively. Furthermore, these five factors could 
described the performance of security guards by approximately 72 percent. 
 
Keywords: Performance of security guards, Organizational citizenship behavior,  
  Organizational commitment.
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บทน า 
ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านความปลอดภัยใน

ประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางค่อนข้าง
เป็นที่น่ากังวล ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกของแนวความคิดที่
แตกต่าง ส่งผลให้เกิดการคุกคามจากการก่อการร้าย 
หรือแม้กระทั้งด้านสังคมที่มีสถิติอาชญากรรมสูงขึ้น
และทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อ
ความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของประชาชนใน
สังคมไทย อีกทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่มีการถ่ายโอนแรงงาน น ามาซึ่ง
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เป็นปัญหากระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ท าให้ประชาชน หน่วยงาน 
หรือองค์การต่าง ๆ หวั่นวิตกว่าจะกลายเป็นเปูา
โจมตี ประชาชนจึงหาวิธีการปูองกันภัยอันตรายที่
จะเกิดขึ้น เนื่องจากความความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
ตามทฤษฎีของ Maslow (1943: 370-396) วิธีการ
หนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ก็คือการจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จากอุตสาหกรรม
บริการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะ
มี รปภ. มาปฏิบัติหน้าที่ แต่ผู้ว่าจ้างก็ไม่ได้มีความ
เชื่อมั่นใน รปภ. อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจเกิดจากการที่
อุตสาหกรรมบริการรักษาความปลอดภัย ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
ความปลอดภัยเท่าที่ควร จึงท าให้ถูกมองว่าไม่มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพ (ณัทภัค มาส าราญ , 
2549) เช่นเดียวกับ พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ และ
คณะ (2552: 122) ที่กล่าวว่า ปัญหาเกี่ยวกับ รปภ. 
เ ช่ น  ค ว าม เป็ น มื อ อ าชี พ ในกา รปฏิ บั ติ ง า น 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ การฝุาฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านสุขภาพ

ของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมบริการรักษาความปลอดภัย 
 ประกอบกับการศึกษาแนวคิดการรักษาความ
ปลอดภัย ร่วมกับรูปแบบของอุตสาหกรรมบริการ
รักษาความปลอดภัย และหน้าที่ของ รปภ. พบ
ประเด็นที่สอดคล้องกัน คือ ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของ รปภ. เป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังมาก
ที่สุดจากผู้ว่าจ้าง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมบริการรักษาความปลอดภัย ก็ได้
พยายามที่จะพัฒนา รปภ. ให้มีมาตรฐานทาง
วิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของรายได้
และสวัสดิการของพนักงาน การฝึกอบรมที่ ได้
มาตรฐาน การสร้างแรงจูงใจและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยการมีกฎหมายรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือยกระดับวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าจ้าง รวมทั้งตัว 
รปภ. เอง ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมด้านความ
มั่นคงในอาชีพ สวัสดิการและค่าตอบแทน และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้ ยังพบว่าการ
ที่ รปภ. จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้าน
องค์การ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา (พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ และคณะ, 2552: 
5; ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ, 2553: 83; 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558; Steden 
et al., 2013: 1) 
 ดังนั้น องค์การควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจาก
เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการ
จัดการองค์การ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ
รักษาความปลอดภัย หรือธุรกิจบริการรักษาความ
ปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน ควรมีการพัฒนาผลการ
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ปฏิบัติงานของ รปภ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพราะหากหน่วยงานมี รปภ. ที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผล
ต่อความมั่นคงและการเติบโตทางธุรกิจ จะเห็นได้ว่า
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการรักษาความปลอดภัย
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากกระแส
การใช้บริการอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยใน
การปกปูองชีวิตและปูองกันทรัพย์สินของประชาชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท า
ให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้จ านวน
มาก เนื่องจากธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีบทบาท
ในการปูองกันและรักษาความปลอดภัย ที่เป็นการ
ท าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ต ารวจและสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมมากมาย แต่ในทางตรงกันข้าม กลับ
พบว่าธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ได้สร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากบริษัทที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
รุนแรง มีการให้สินบนแก่ตัวแทนผู้ว่าจ้าง รวมทั้ง
การใช้อิทธิพลของผู้มีอ านาจเพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังปัญหาเกี่ยวกับการที่ รปภ. 
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท าให้บุคคลอ่ืน
ได้รับความเสียหาย หรือ รปภ. ได้เป็นคนร้ายหรือ
ผู้กระท าผิดเสียเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากการ
ขาดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความปลอดภัย 
จึงจ าเป็นที่อุตสาหกรรมบริการรักษาความปลอดภัย
ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารให้ก้าวไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีการสร้างมาตรฐานใน
การให้บริการของธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปูองกันอาชญากรรม
ทางอ้อมด้วย (ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ, 2553: 
70-71; ณัทภัค มาส าราญ, 2549; Sefalafala and 
Webster, 2013: 93-95; Lim and Nalla, 2014: 
41) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานของ รปภ. เนื่องจาก
เป็นหน้าที่ที่ส าคัญในการปกปูองชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ที่มาขอรับบริการ ประกอบกับผลการวิจัย
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัย
หลากหลายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ไปยังผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ รปภ. 
สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องจากเป็น
องค์การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐที่
มี พ้ืนที่ รับผิดชอบครอบคลุมทั่ วทุกภูมิ ภาคใน
ประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา รปภ. ให้มี
มาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตรงตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
โดยหวังว่าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมบริการรักษาความปลอดภัยหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความ
ปลอดภัยให้มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ก่อให้เกิดความสงบสุขใน
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ รปภ. 
สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  

2. เ พ่ือศึกษา อิทธิพลของปัจจัยที่ ส่ งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของ รปภ. 
สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
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การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลง ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
และเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิผล
องค์การ ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล เพราะเป็นปัจจัยหลัก
ที่ท าให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามเปูาหมายที่
องค์การต้องการได้ ดังที่ Shen et al. (2009: 245) 
กล่าวไว้ว่า การจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
และการด าเนินการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผล
การด า เนิ น งานขององค์ กา ร  สอดคล้ องกั บ 
Sekiguchi (2013: 471) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การ ทั้งผลการปฏิบัติงานและ
ความอยู่รอดขององค์การ นอกจากนี้ Guchait and 
Cho (2010: 1232-1241) กล่าวว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ เช่นเดียวกับ Nezakati et al. 
(2013: 19) ที่ได้สรุปไว้ว่า การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของทรัพยากรบุ คคล  มี อิทธิพลทาง อ้อมต่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
ส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร สอดคล้องกับ Chen et al. (2009: 293-
298) ที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรบุคคล มี
อิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

จากผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ ได้แสดงให้เห็น
ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ถือ
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยผลการวิจัยของ Sofiah et al. 
(2014: 77) ได้สรุปไว้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ สามารถส่งเสริมการท างานที่มี

ประสิทธิภาพของพนักงาน สอดคล้องกับ สุมินทร 
เบ้าธรรม (2556: 39) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน และวิมล
รัตน์ ครองมงคล และศยามล เอกะกุลานันต์ (2555: 
214) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ สามารถร่วมกันท านายผล
การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การได้ นอกจากนี้ 
ยังพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ยังมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ความ
มั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน 
ความเครียด และการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของ
ผู้น ากับสมาชิกอีกด้วย (Spector and Che, 2014: 
169) ซึ่งสอดคล้องกับ Podsakoff et al. (2000: 
527-528) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
ลักษณะองค์การ และภาวะผู้น า ได้ถูกศึกษามาก
ที่สุดในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังเช่นที่ 
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2549: 151) กล่าวว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกและทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยส่งผ่านความ
ผูกพันต่อองค์การ เช่นเดียวกับนูรลี หมัดปลอด 
และคณะ (2556: 58) ที่สรุปไว้ว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ โดยส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเชื่อว่าสามารถท านายพฤติกรรมของ
องค์การได้อย่างน่าเชื่อถือ และยังสามารถสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญต่อประสิทธิผลองค์การ เพราะความผูกพัน
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ต่อองค์การ เป็นแนวคิดที่พยายามหาค าอธิบายถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของพนักงานกับ
องค์การ ดังเช่น ดนตร์ทวี ไทรวิจิตร และคณะ 
(2555: 93) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิ กที่ ดี ขององค์ การ  ซึ่ ง ส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เช่นเดียวกับ ทิพย์สุคนธ์ จง
รักษ์ และคณะ (2557: 198) ที่กล่าวไว้ว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อีกทั้ง ผลการวิจัย
ของ Dhar (2015: 419) ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรม
การฝึกอบรมส าหรับพนักงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกและทางอ้อมต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยของอ าพร อัศวโรจนกุลชัย 
(2553: 201) ได้สรุปไว้ว่า สุขภาพจิตเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สอดคล้องกับ Steege and Nussbaum 
(2013: 16-21) ที่กล่าวว่า ปัจจัยความเมื่อยล้าทาง
จิตใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงานอีกทั้ง LaMontagne et 

al. (2014: 208) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่ช่วย
ลดความเครียดในการท างาน และการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพจิตแก่พนักงาน มีส่วนช่วยในการปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน สอดคล้องกับ ธิปัตย์ 
โสตถิวรรณ์ และพรทรัพย์ สมิติษเฐียร (2556: 58) 
ที่กล่าวว่า ความเครียดในการท างานขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงาน และสัมพันธภาพภายในองค์การ 
หากสามารถลดความเครียด จะท าให้พนักงานมี
สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะท าให้
ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ 
สอดคล้องกับ Lambert et al. (2013: 398-408) 
ที่ กล่ าวว่ า  ความขัดแย้ งจากความ เครี ยด  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ วิ จั ย ได้
ประยุกต์แนวคิดและผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อ
องค์การ  ร่ วมกับปัจจั ยที่มี อิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถสรุปความสัมพันธ์
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบที่1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย  
1. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ รปภ. สังกัด
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยากาศองค์การ 
และสุขภาพจิตพนักงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
และอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของ รปภ. 
สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย คือ รปภ. ที่มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานตั้ งแต่  6 เดือน ขึ้นไป สังกัด
ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 32 เขต รวมทั้งสิ้น 18 ,958 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.  2558 จาก
ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก) ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้น 
(Two Stage Sampling) โดยหน่วยตัวอย่างขั้นแรก 
(Primary Sampling Unit) คือ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
แ ล ะ ห น่ ว ย ตั ว อ ย่ า ง ขั้ น ที่ ส อ ง  ( Secondary 
Sampling Unit) คือ รปภ. รวมผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 432 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้ งนี้  ใช้แบบสอบถามในการ

รวบรวมข้อมูล จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ 
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล บรรยากาศองค์การ และสุขภาพจิตพนักงาน 
จ านวน 29 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การ จ านวน 25 ข้อ ตอนที่ 4 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จ านวน 21 ข้อ ตอนที่  5 เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ทั่วไป/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยแบบสอบถามตอน
ที่ 2-4 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert (1932: 
17) โดยก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนน เป็น 5 
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
โดยท าการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item Objective 
Congruence Index: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่ าน  และการตรวจสอบความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุา () 
ของ Cronbach (1951: 299) รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 : สรุปดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนข้อ IOC Cronbach’s  
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  10 .60-1.0 .841 
2. บรรยากาศองค์การ  11 .80-1.0 .764 
3. สุขภาพจิตพนักงาน  8 .80-1.0 .858 

4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  16 .60-1.0 .875 

5. ความผูกพันต่อองค์การ  9 .60-1.0 .778 
6. ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  21 .60-1.0 .907 

 
วิธีรวบรวมข้อมูล  

ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ประสานงานกับส่วนงานธุรการของส านักงานรักษา
ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
จ านวน 16 เขต แล้วท าการส่งแบบสอบถามให้กับ
ฝุายการเจ้าหน้ าที่แต่ละพ้ืนที่ รับผิดชอบ โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2558 หลังจากส่งแบบสอบถามแล้วใน 10 วัน 
ผู้วิจัยท าการติดตามโดยการติดต่อประสานงานกับ
ส่วนงานธุรการ เพ่ือด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
กลั บคื น  เ มื่ อ ได้ รั บแบบสอบถามคื น  ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ส าหรับข้อมูล จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ท า
การวิเคราะห์โดยการหาความถี่ (Frequencies) 
และร้อยละ (Percentage) ส่วนแบบสอบถามตอน
ที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ท าการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean, X̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, S.D.) รวมทั้งท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis, CFA) แล้วใช้การวิเคราะห์ตัว
แบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Structural Equation Modeling, SEM) เพ่ือ
ทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. รปภ. ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้ง
นี้ จ านวน 432 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 82.87 มีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
46.53 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ ม.3/เทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 36.57 มีประสบการณ์ในการท างาน
ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.28 มีรายได้อยู่ที่ 10,000-14,999 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.33 ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิล าเนาเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 57.64 และมีเพียงร้อยละ 25.23 
เท่านั้น ที่เคยปฏิบัติงานในอาชีพทหาร 

2. ระดับความคิดเห็นของ รปภ. เกี่ยวกับตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน พบว่าตัวแปร
แฝงที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความผูกพันต่อ
องค์การ (X̄ = 4.383) ส่วนตัวแปรแฝงที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (X̄ = 
4.023) และระดับความคิดเห็นของ รปภ. เกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.157 ทั้งนี้พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปร มีค่าอยู่ระหว่าง .321 ถึง .940 

3. ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวที่ เป็น
องค์ประกอบของตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และสุขภาพจิตพนักงาน ส่วนตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวที่
เป็นองค์ประกอบของตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ 
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวที่ เป็น
องค์ประกอบของตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และบรรยากาศองค์การ และพบว่าตัวแปรสังเกตได้
ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรภายนอกและตัว
แปรคั่นกลาง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ทุก

ตัวที่ เป็นองค์ประกอบของตัวแปรตาม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01  

4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกด้านของตัวแปร
แฝงที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในแต่ละตัวแบบ แตกต่างจาก 
0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้
เห็นว่าตัวแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรแฝงทุกตัว ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บรรยากาศองค์การ สุขภาพจิตพนักงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และผลการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้า 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานของ รปภ. สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก ดังภาพประกอบที่ 2 เนื่องจากสถิติทดสอบไคสแควร์ให้ค่าที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผ่านเกณฑ์เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับค่าดัชนีความสอดคล้องทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( 

2 = 
162.87, p-value = .240, 2 /df = 1.07, RMSEA = .014, RMR = .029, GFI = .96, AGFI = .95, NNFI 
= .99, CFI = 1.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 : ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ รปภ. 
 

ปัจจัยเหต ุ
ปัจจัยผล 

ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี ผลการปฏิบตัิงาน 
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม 

การพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

 .31 -- .31 .29 .09 .38 .25 .22 .47 
SE .07 -- .07 .07 .03 .07 .06 .05 .07 
t 4.16** -- 4.16** 4.07** 2.77** 5.58** 4.04** 4.72** 7.10** 

บรรยากาศ
องค์การ 

 .35 -- .35 .02 .10 .12 .19 .15 .34 
SE .08 -- .08 .07 .04 .07 .06 .04 .06 
t 4.56** -- 4.56** .27 2.84** 1.90 3.15** 3.52** 5.42** 

สุขภาพจิต
พนักงาน 

 .13 -- .13 .33 .04 .37 .24 .15 .39 
SE .08 -- .08 .07 .03 .07 .06 .04 .07 
t 1.62 -- 1.62 4.71** 1.53 5.19** 3.80** 3.37** 5.94** 

ความ
ผูกพันต่อ
องค์การ 

 -- -- -- .30 -- .30 .34 .09 .43 
SE -- -- -- .09 -- .09 .08 .03 .09 
t -- -- -- 3.33** -- 3.33** 4.07** 2.77** 4.87** 

พฤติกรรม
การเป็น

สมาชิกที่ด ี

 -- -- -- -- -- -- .29 -- .29 
SE -- -- -- -- -- -- .08 -- .08 
t -- -- -- -- -- -- 3.78** -- 3.78** 

R2  .25   .39   .72  
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t  2.576) 
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6. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 (ตารางที่ 

2) พบว่า ตัวแปรผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ได้รับ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกและอิทธิพลรวมจากปัจจัย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ 
สุขภาพจิตพนักงาน และบรรยากาศองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ตัวแปร
ผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยากาศ
องค์การ และสุขภาพจิตพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การ ทั้งนี้พบว่าทั้ง 5 ปัจจัย 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ปฏิบัติงานของ รปภ. ได้ร้อยละ 72 (R2 = .72) 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

1 .  ก า ร พัฒนา ทรั พย า กรบุ คค ล  แล ะ
บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับ Dhar (2015: 
419-427) ที่กล่าวว่า การเข้าถึงในการฝึกอบรม 
การสนับสนุนส าหรับการฝึกอบรม และประโยชน์
จากการฝึกอบรม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและ
ทางอ้อมต่อคุณภาพการให้บริการ โดยส่งผ่านตัว
แปรความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับ 
Chen et al. (2009: 293-298) และ Agarwala 
(2003: 179) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มี อิทธิพลทางตรงต่อความผูก พันต่อองค์การ 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังเป็นไปตามทฤษฎีความเสมอ
ภาคของ Adams (1963: 422-436) ที่กล่าวว่า 
ความผูกพันต่อองค์การ จะเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงาน
รับรู้ได้ว่าตนได้รับความยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นการได้ รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ร่วมงาน หรือการได้รับสิ่งตอบ
แทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนได้ให้กับ
องค์การ และทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
(1964: 99) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อองค์การเลือกใช้แรงจูงใจ
ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคล และตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม สร้างเปูาหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สุขภาพจิต
พนักงาน และความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก ร รมการ เป็ นสมาชิ กที่ ดี ข อ งองค์ ก า ร 
สอดคล้องกับ Nezakati et al. (2013: 19) ที่กล่าว
ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
ส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ และอรปวีณ์ สุตะ
พาหะ (2554: 141) ที่กล่าวว่า ปัจจัยการเสริมพลัง
อ านาจด้านจิตใจ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลกระทบ 
ศักยภาพ/ความสามารถ ความหมาย/ความส าคัญ 
และการตัดสินใจด้วยตนเอง กับปัจจัยความไว้วางใจ 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี ความน่าเชื่อถือ 
ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเป็นคน
เปิดเผย มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ทิพย์
สุคนธ์ จงรักษ์ และคณะ (2557: 198) Spector 
and Che (2014: 165-169) และ Podsakoff et 
al. (2000: 527-528) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ ลักษณะองค์การ และภาวะผู้น า เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ เช่นเดียวกับ นูรลี หมัดปลอด และ
คณะ (2556: 58) และสฎายุ ธีระวณิชตระกูล 
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(2549: 151) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และบรรยากาศองค์การ มี อิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
ส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สุขภาพจิต
พนักงาน และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกและอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน
ของ รปภ. โดยส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อ
องค์การ สอดคล้องกับ Sekiguchi (2013: 471) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน และดนตรีทวี ไทร
วิจิตร และคณะ (2555: 93) ที่กล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับวิมลรัตน์ 
ครองมงคล และศยามล เอกะกุลานันต์ (2555 : 
214-222) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น า และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สามารถร่วมกันท านาย
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ไ ด้  แ ล ะ 
LaMontagne et al. (2014: 208) ที่กล่าวว่า การ
พัฒนาสุขภาพจิตของพนักงานในองค์การ มีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ต้อง
ค านึงถึงสมรรถนะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท างานของพนักงานใน
องค์การ เนื่องจากสุขภาพจิตของพนักงานเป็นสิ่งที่
ก าหนดพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ ซึ่ ง
เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ท าการศึกษา
ค้นคว้า 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. องค์การควรรักษานโยบายในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลด้านการฝึกอบรม ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมความช านาญในการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
รป ภ .  เ พ่ื อ ใ ห้  ร ป ภ .  ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มี อิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ดั งนั้น 
องค์การควรจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์การที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ท างาน องค์การควรมีการเปิดโอกาสให้ รปภ. ได้เข้า
ฟังบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
วิธีการท างาน หรือการเปิดโอกาสให้ รปภ. ได้มี
โอกาสเข้าร่วมการสัมมนา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน และจัดทัศนศึกษาดู
งานตามสถานที่ต่าง ๆ ให้กับ รปภ. เพ่ือน ามา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ท า ง า น  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการรักษาความ
ปลอดภัย ควรให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับการ
แก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความ
ปลอดภัย โดยการหามาตรการควบคุมคุณภาพให้ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ รปภ. โดยต้องค านึงถึงชั่วโมงการท างานที่
เหมาะสมในแต่ละวัน รวมทั้งมีการจัดท าแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่เป็นเอกสาร เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรือถ่ายทอดสู่ รปภ. 
รุ่นต่อไปได้ มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านความปลอดภัยให้มีขีดความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และควรมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของ รปภ. 
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ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริม
ความมั่นคงในอาชีพ รปภ. หรือการเพ่ิมอัตรา
เงินเดือนตามระยะเวลาการท างาน ประสบการณ์ 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  การมี
สวัสดิการที่ดีและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีศักยภาพเข้ามา
ประกอบอาชีพ รปภ. ก่อให้เกิดความไว้วางใจสูงสุด
จากผู้ว่าจ้าง เนื่องจากการใช้บริการ รปภ. เริ่มได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. จากผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ 
มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อ
องค์การ ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของ
องค์การที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และผู้ ร่ วมงาน ดังนั้น องค์การควรจะต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานอย่าง
ชัดเจน การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
เห็นคุณค่าในงานที่ท า การเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในขอบข่ายงานที่
รั บผิ ดชอบ และองค์การ ควรมีการยกระดับ
ม าต ร ฐ าน ในก า รท า ง านขอ งพนั ก ง าน ให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หรือการสร้างบรรยากาศ
องค์การที่สะท้อนถึงมิตรภาพที่ เกิดขึ้นภายใน
องค์การ พนักงานในองค์การให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และองค์การมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ งานให้แก่พนักงาน 
รวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สายตรวจ โดยมีการจัด
โครงการอบรมที่ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ กับ รปภ. 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
เพ่ือให้แก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการให้อิสระ
ในการท างาน ซึ่ งถือเป็นการสร้างบรรยากาศ
องค์การที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน 

3 .  องค์ การควรมีน โยบายและให้ การ
สนับสนุนในการพัฒนาสุขภาพจิตของพนักงาน เช่น 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน ส่งเสริม
ความรู้และชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้
พนักงานสามารถจัดการความเครียดได้อย่าง
เหมาะสม ปรับใจให้มีความเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ และควบคุมอารมณ์
ให้มั่นคงไม่หวั่นไหว เพราะการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในองค์การนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของพนักงานในการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน การมีส านึกที่สามารถยับยั้ง
ตนเองได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถึงแม้จะเกิดความผิดหวังความเครียด
และความไม่ ส ะดวกสบายใน ชี วิ ต  และการ
ปฏิบัติงานด้วยความสุขุมและรอบคอบเมื่อการ
ท างานเกิดปัญหา ตลอดจนความสามารถของ
พนักงานในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความมั่ นคงทางจิ ต ใจ ในการ เผชิญต่ อควา ม
ยากล าบาก และสามารถฝุาฟันอุปสรรคที่เข้ามาใน
ชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม หากองค์การดูแลเอาใจใส่ต่อ
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
ก็จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และ
สร้างบรรยากาศองค์การที่ดีได้อีกด้วย ซึ่งการมี
สุขภาพจิตที่ ดีนั้ น  จะส่ งผลทางบวกต่อการ มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความ
สมั คร ใจ ไม่ ได้ ถู กบั งคับ  เป็ นพฤติ กรรมที่ อยู่
นอกเหนือหน้าที่จากข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 
แต่เป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์การให้บรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิผล
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การเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบัณฑิตจบใหม่ 
 

 
วรรณภา  ลือกิตินันท์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยการตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนของบัณฑิตจบใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะการจั ดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 860 คน ผลการวิจัยพบว่าสัดส่วนของบัณฑิตที่คิด และไม่คิดไปท างาน
ในประเทศท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยประเทศที่บัณฑิตคาดว่าจะไปท างานในอนาคต 
3 อันดับแรก คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานในประเทศที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุด คือ ความต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการความรู้ใหม่ๆ และมีประสบการณ์
เพ่ิมขึ้น และปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ ภาระการรับผิดชอบดูแลครอบครัว เช่น ต้องดูแลพ่อแม่ เมื่อให้
บัณฑิตประเมินทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ พบว่า นิสิตมีความพร้อมในระดับปานกลาง 
 
 
ค าส าคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ผู้จบการศึกษาใหม่   
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169 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมอืง จ. ชลบุรี 20131 โทร.08-3112-4070     
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Job Mobility of New Graduates in ASEAN Economic Community 
 

Wannapa Luekitinan1 
 
Abstract 
 The study aimed to investigate the decision to work in ASEAN Economic Community 
(AEC) of new graduates. Questionnaires were employed to survey the opinion of 860 new 
graduates with a bachelor’s degree in the Faculty of Management and Tourism, Burapha 
University. It was revealed that the proportion of new graduates who wanted to work was 
equal to those who did not want to work in AEC. The 3 most favorite countries which new 
graduates wanted to work in the future were Singapore, Malaysia and Brunei respectively. 
The most important factor influencing job mobility was the need to get new knowledge and 
to acquire new experiences. The least important factor influencing job mobility, on the other 
hand, was family responsibility. In addition, foreign language skill of the graduates was 
moderate. 
 
Key words: ASEAN Economic Community, Job mobility, New graduates 
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 บทน า 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) เป็นการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า 
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
สิ ง ค โ ป ร์  บ รู ไ น  แ ล ะ เ วี ย ด น า ม  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันระหว่างภูมิภาคและบูรณาการเศรษฐกิจ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเพ่ือ
สร้างความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาค และการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน (A single market and 
production base) ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายทุน แรงงาน สินค้า และบริการอย่าง
เสรี(ครรชิต พุทธโกษา, 2554) ซึ่งในส่วนของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาคนั้น 
ปัจจุบันได้มีการก าหนดกฎระเบียบในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานส าหรับแรงงานวิชาชีพ (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) ใน 7 
สาขาวิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ นักบัญชี และ
วิศวกรรม(ไมตรี สุนทรวรรณ และวิเชค ค าบุญ
รัตน์, ม.ป.ป.)  

ส าหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ใน
ฐานะแรงงานที่มีทักษะ ถือว่ามีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
ไม่ เพียงแต่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียม
กับอารยประเทศ สร้างความเท่าเทียมทางสังคม 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองในภูมิภาค 
ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีระหว่าง
ประเทศ จะมีผลท าให้บัณฑิตที่จบการศึกษา
ใหมใ่นแต่ละปี มีตลาดงานที่กว้างข้ึน โดยการไป

ท างานในต่ างประเทศจะช่วย เสริมสร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ ในการท างาน ตลอดจน
ก่อให้เกิดรายได้จ านวนมาก และท้ายที่สุดก็จะ
ส่งผลต่อรายได้ประชาชาติ และความมั่งคั่งของ
ประเทศ  

เมื่ อ พิจ ารณาปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสินใจไปท างานต่างประเทศของผู้สมัครงาน 
พบว่ ามี ปั จ จั ยหลายด้ าน  อาทิ  ก า รจ่ า ย
ค่าตอบแทน ความน่าสนใจของตัวงาน ความ
มั่นคงในงานจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไป
ท างานในต่างประเทศ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศของบัณฑิตจบใหม่ 
ระดับปริญญาตรี เพ่ือทราบถึงแนวโน้มการ
ท างานของตลาดแรงงานและการจ้างงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เ พ่ื อ วิ เ ค ร าะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กา ร
ตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
อาเซียนของบัณฑิตจบใหม่ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) เป็นหนึ่งใน 3 
เสาที่ผู้น าอาเซียนได้ลงนามเห็นชอบให้มีการ
จัดตั้งตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ 
Bali Concord II) เพ่ือให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่ งคั่ งและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้โดยอาเซียน
ไ ด้ จั ด ท า แ ผ น ง า น เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร (AEC 
Blueprint) ประกอบด้วยแผนงาน 4 ด้านที่จะ
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น า ไปสู่ คุณลั กษณะส าคัญของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนภายใน ปี พ.ศ. 2558 (ครรชิต 
พุทธโกษา, 2554) คือ 
 1. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงประกอบด้วย (1) นโยบายการ
แข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) (4) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

2. การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันประกอบด้วย (1) การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ของประเทศสมาชิกโดยอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตลาดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานแหล่งเงินทุน
รวมทั้งเทคโนโลยีและ (2) ความริเริ่มในการ
รวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN 
Integration: IAI) เพ่ือให้สมาชิกทุกประเทศ
ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของกัมพูชาลาวเมียนม่าร์และเวียดนามโดย
ครอบคลุมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคพลังงาน
บรรยากาศการลงทุนการท่องเที่ยวการลดระดับ
ความยากจนและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 3. การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ โดยด าเนิน 2 
มาตรการคือ (1) การเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรี
และความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศนอกอาเซียน (2) การมีส่วนร่วมใน
เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลกโดยน าหลักปฏิบัติ
สากลมาตรฐานในการผลิตและจาหน่ายมาใช้ใน
ภูมิภาคพัฒนาความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถและผลิตภาพด้าน

อุตสาหกรรมและการเข้ามีส่วนร่วมในการ
รวมกลุ่มระดับภูมิภาคและระดับโลกให้กับ
ประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาต่ ากว่าของ
อาเซียน 
 4. การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน (Single Market and Production 
Base) ประกอบด้วย (1) การเคลื่อนย้ายสินค้า
อย่างเสรี (2) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 
(3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี (4) การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีและ (5) การ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
 โดยในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรี ได้มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
คุณสมบัติหรือมาตรฐานส าหรับแรงงานวิชาชีพ 
(Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs)  ทั้ ง หมด  7 สาขา   ได้ แก่   แพทย์  
(Medical  Practitioners)  ทันตแพทย์ 
(Dental Practitioners) พยาบาล (Nursing 
Services) สถาปัตยกรรม (Architectural 
Services) การส ารวจ (Surveying 
Qualifications) นักบัญชี (Accountancy 
Services) และวิศวกรรม (Engineering 
Services)ซึ่ ง นั ก วิ ช า ชี พ ดั ง ก ล่ า ว ห า ก มี
ความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่
แต่ละประเทศก าหนดก็จะสามารถไปท างานใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรีโดยได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับชนชาตินั้นและส าหรับสาขา
วิชาชีพอ่ืนๆ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
(ไมตรี สุนทรวรรณ และวิ เชค ค าบุญรัตน์ , 
ม.ป.ป.) 
ความหมายของการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Job 
Mobility) 
 การเคลื่อนย้ายแรงงาน มีการให้ค านิยาม
ไว้หลายความหมาย ซึ่งบางครั้งหมายถึง การ
หมุนเวียนพนักงาน (job rotation) โดยเป็น
การเคลื่อนย้ายพนักงานภายในองค์กรไปท างาน
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 ในต าแหน่งงานอ่ืน (job transfer) หรือการ
ส่งเสริมให้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง (promotion) 
ทั้ ง นี้ อ า จ เ ป็ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย พนั ก ง า น
ภายในประเทศ และหากสถานประกอบการนั้น
มีสาขาหรือมีที่ท าการในต่างประเทศก็จะพบ
ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย พ นั ก ง า น ไ ป ท า ง า น ใ น
ต่างประเทศด้วย รวมถึงในงานวิจัยบางงาน 
ยังให้ความหมายของการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
มิ ติ ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น ส า ย อ า ชี พ  ( career 
mobility) ของพนักงานหรือผู้สมัครงาน แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ค าจ ากัดความของ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ว่า หมายถึง การเคลื่อนย้าย
พนักงาน หรือผู้สมัครงานไปท างานในประเทศ
อ่ืนในภูมิภาคอาเซี ยนเช่นเดียวกับการให้
ความหมายของ Higher Education Institute 
(2010) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่า การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน คือ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ทั้งใน
ภูมิภาคยุโรป และนอกภูมิภาคยุโรป 
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ 
 ในการเคลื่อนย้ายให้แรงงานไปท างานยัง
ประเทศอ่ืน นอกจากสถานประกอบการจะเป็น
ผู้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมใน
การเคลื่อนย้ายแรงงานแล้ว ตัวพนักงานหรือ
ผู้สมัครงานก็ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินใจที่จะไปท างานหรือไม่ไปท างานเช่นกัน
เดียวกัน และเม่ือพิจารณาในมุมมองของผู้สมัคร
งาน พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้สมัครงานที่จะไปท างานใน
ต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวงาน และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งาน ดังนี้ 
 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวงานได้แก่ การ
ฝึกอบรม การจ่าย สวัสดิการสังคม ต าแหน่งงาน 
ประเภทของงาน การจ้างงาน  

 2) ปัจจัยที่ ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ 
ความพึงพอใจในงาน ความยุติธรรมในการจ่าย
ค่าตอบแทน เพศ อายุ เพื่อนร่วมงาน  

และจากการส ารวจขององค์กรเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation 
and Development; OECD, 2002: 3) พบว่า
ปัจจุบันบัณฑิตจบใหม่จะมีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง ดังนั้นอ านาจในการตัดสินใจเลือกงาน
หรือย้ายที่อยู่  จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
บัณฑิตเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะค านึงถึงค่าตอบแทน
ที่ดีกว่าในประเทศและโอกาสในการท างานที่ท้า
ทายกว่า ตลอดจนในการศึกษาของ หลุยส์คาร์นิ
เซอร์ และคณะ (Luis Carmicer, M.P.,et.al, 
2003: 199-219) ยังได้ระบุถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศและปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อ
การเคลื่อนย้ายแรงงานว่า เพศหญิงมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานน้อยกว่าเพศชาย และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ ความพึงพอใจ
ในงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และ
ความมั่นคงในการจ้างงาน  
 ทั้งนี้ ในการศึกษาของโดเฮอร์ตี้  ดิกค์
แมนน์ และมิลล์ (Doherty, Dickmann and 
Mills, 2010: 378-400) พบว่า กลุ่มคนท างาน
ที่ มี อ า ยุ น้ อ ย แ ล ะ เ ดิ น ท า ง ไ ป ท า ง า น ใ น
ต่างประเทศ จะมีแรงจูงใจที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว และ
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติอ่ืนๆ ซึ่งใน
การศึกษาของลินด์เบิร์ก (Lindberg, 2009) 
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานใน
ต่างประเทศของกลุ่มคนที่เพ่ิงเริ่มต้นวัยท างาน 
ในช่วงอายุ 25-34 ปี นั้น พบว่าในขณะเรียน
หนังสือ คนส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนสถานที่
เรียนหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างประเทศ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยท างานจะ
ไม่ค่อยเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศอ่ืน 
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เช่นเดียวกับการศึกษาของ แคสท (Csath, 
2008) ที่ ศึ กษาการ เคลื่ อนย้ า ยท า ง าน ใน
ต่างประเทศของบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ใน
ประเทศฮังการี ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศตกต่ า ก็ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยากท างานในประเทศมากกว่า 
เพราะไม่ต้องการย้ายที่อยู่ และยอมรับสภาพ
การไม่มีงานท า ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่
ต้องการไปท างานในต่างประเทศ มีความคิดเห็น
ว่าจะย้ายกลับมาประเทศบ้านเกิดหลังจากที่
แต่งงานแล้ว  
 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคนท างานหรือ
ผู้สมัครที่เคยเดินทางไปต่างประเทศแล้ว จะมี
แนว โน้ ม ตั ด สิ น ใ จ เ คลื่ อ นย้ า ย ไปท า ง าน
ต่างประเทศมากกว่ากลุ่มคนท างานหรือผู้สมัคร
ที่ไม่เคยไปต่างประเทศ โดยกลุ่มคนท างานหรือ
ผู้สมัครที่ไม่เคยไปต่างประเทศจะให้ความส าคัญ
กับความปลอดภัยในการท างานและชีวิตความ
เป็นอยู่ที่คุ้นเคยมาเป็นล าดับแรก (Doherty, 
Dickmann and Mills, 2010: 378-400) 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการส ารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญา ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
บูรพาจ านวน 860 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ 
แบบสอบถามที่ พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการ

ตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานของโบแกนส์ และ
โกลสเตน (Borghans and Golsteyn, 2010) 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่ ว น ที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ความคิด
เกี่ยวกับการท างานในต่างประเทศ ประเทศใน
อาเซียนที่คาดว่าจะไปท างานในอนาคต  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไป
ท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 10 
ประเทศ เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วน โดยใช้
มาตราส่วนแบบลิเคิร์ต (Likert Rating Scale) 
จ านวน 5 ข้อ และจะให้ค่าคะแนน ตั้งแต่ 1-5 
โดย 1 หมายถึง มีอิทธิพลน้อยที่สุด และ 5 
หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 3การประเมินตนเองของบัณฑิต
เกี่ยวกับความพร้อมในการท างานในภูมิภาค
อาเซียนเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วน โดยใช้
มาตราส่วนแบบลิเคิร์ต (Likert Rating Scale) 
จ านวน 5 ข้อ และจะให้ค่าคะแนน ตั้งแต่ 1-5 
โดย 1 หมายถึง มีความพร้อมน้อยที่สุด และ 5 
หมายถึง มีความพร้อมมากที่สุด 
 และแปลค่าคะแนนโดยใช้ค่าพิสัย ใน
การก าหนดช่วงคะแนน  3 ช่วง คือ 
 3.67 – 5.00หมายถึง ระดับสูง 
 2.34 – 3.66หมายถึง ระดั บป าน
กลาง 
 1.00 - 2.33หมายถึง ระดับต่ า 
 การ เก็บรวบรวมข้อ มูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่เข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ  ซึ่ ง เ มื่ อ เ ก็ บ
แบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม พบว่า มีแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืน จ านวนทั้งสิ้น 665 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 77.32หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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 ความถี่ และร้อยละ ในการพรรณนาข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และส าหรับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท างานในประเทศที่

ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ใช้การหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรี 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 หญิง 523 78.60 
 ชาย 142 21.40 
สาขาวิชา 
 การตลาด 117 17.60 
 การเงิน 87 13.10 
 การบัญชี 65 9.80 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 38 5.70 
 การโรงแรม 75 11.30 
 การท่องเที่ยว 83 12.50 
 การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 96 14.40 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 106 15.60 
 รวม 665 100.00 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 523 คน (ร้อยละ 78.60) เพศชาย 
จ านวน 142 คน (ร้อยละ 21.40) 
 และเป็นผู้จบการศึกษาในสาขาวิชาการตลาด
มากที่ สุ ด  จ า นวน  117 คน  ( ร้ อยล ะ  17.60) 
รองลงมา คือ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 106 คน (ร้อยละ15.60) สาขาการจัดการ
ธุรกิจและสารสนเทศ จ านวน 96 คน(ร้อยละ 
14.40) สาขาการเงิน จ านวน 87 คน (ร้อยละ 
13.10) สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 83 คน  (ร้อยละ 
12.50) สาขาการโรงแรม จ านวน 75 คน  (ร้อยละ 

11.30) สาขาการบัญชี จ านวน 65 คน  (ร้อยละ 
9.80)  และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
จ านวน 38 คน  (ร้อยละ 5.70) ตามล าดับ  
 จากการสอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับความคิดที่
จะไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 
พบว่า บัณฑิตที่ไม่เคยคิดจะไปท างานในประเทศที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน มีจ านวน 364 คน (ร้อยละ 
54.70) ส่ วนบัณฑิตที่ เ คยคิดที่ จะไปท างานใน
ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน มีจ านวน 301 
คน (ร้อยละ 45.30) (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ความคิดเก่ียวกับการไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 
 

ความคิดเกี่ยวกับการไปท างานในประเทศ 
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 

จ านวน ร้อยละ 

เคยคิดที่จะไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 301 45.30 
ไม่เคยคิดท่ีจะไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 364 54.70 

รวม 665 100.00 
 

ทั้งนี้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่บัณฑิต
คาดว่าจะไปท างานในอนาคตมากที่สุด คือ ประเทศ
สิงคโปร์ จ านวน 454 คน (ร้อยละ 68.30) รองลงมา 
คือ มาเลเซีย จ านวน 135 คน (ร้อยละ 20.30) 
บรูไน จ านวน 94 คน (ร้อยละ 14.10 ) ฟิลิปปินส์ 

จ านวน 91 คน (ร้อยละ 13.70) เวียดนาม จ านวน 
90 คน (ร้อยละ 13.50 )ลาว จ านวน 63 คน (ร้อย
ละ 9.50) อินโดนีเซีย จ านวน 45 คน (ร้อยละ 6.80) 
พม่า จ านวน 20 คน (ร้อยละ 3.00) และกัมพูชา 
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 2.10)  (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่บัณฑิตคาดว่าจะไปท างานในอนาคต 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จ านวน ร้อยละ 
พม่า 20 3.00 
ลาว 63 9.50 
กัมพูชา 14 2.10 
สิงคโปร์ 454 68.30 
บรูไน 94 14.10 
อินโดนีเซีย 45 6.80 
เวียดนาม 90 13.50 
มาเลเซีย 135 20.30 
ฟิลิปปินส์ 91 13.70 

หมายเหตุ เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

การปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไป
ท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไป
ท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนมาก
ที่สุด คือ ความต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการ
ความรู้ใหม่ๆ มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.41 รองลงมาคือ การท างานในต่างประเทศจะ

ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ สูงขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 การท างานในต่างประเทศจะ
ท าให้มีหน้าที่ในการท างานสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.19 การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ หรือมีฐานะ
ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.14 และภาระการ
รับผิดชอบดูแลครอบครัว เช่น ต้องดูแลพ่อแม่    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99  (ตารางท่ี 4)  
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ตารางที ่4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน  
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานในต่างประเทศ 
ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ภาระการรับผิดชอบดูแลครอบครัว เช่น ต้องดูแลพ่อแม่ 3.99 0.87 สูง 
2. การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ หรือมีฐานะดีขึ้น 4.14 0.73 สูง 
3. ความต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการความรู้ใหม่ ๆ มี
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

4.41 0.63 สูง 

4. การท างานในต่างประเทศจะท าให้มีหน้าที่ในการท างานสูงขึ้น 4.19 0.71 สูง 
5. การท างานในต่างประเทศจะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
ต่างๆ สูงขึ้น 

4.28 0.70 สูง 

 
 การประเมินตนเองของบัณฑิตเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 เมื่อให้บัณฑิตประเมินความพร้อมของ
ตนเองในการท างานในประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
อาเซียน พบว่า นิสิตมีความพร้อมในด้านความ
รับผิดชอบในการท างานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.22 รองลงมา คือ ทักษะการท างานเป็นทีม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 การเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ทักษะทางด้าน
การวางแผน การคิดอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.60 และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 ตามล าดับ  (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางที่ 5 การประเมินตนเองของบัณฑิตเกี่ยวกับความพร้อมในการท างานในภูมิภาคอาเซียน 

การประเมินตนเองของบัณฑิตเกี่ยวกับความพร้อมในการ
ท างานในภูมิภาคอาเซียน 

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 2.98 0.76 ปานกลาง 
2. ทักษะทางด้านการวางแผน การคิดอย่างเป็นระบบ 3.60 0.70 ปานกลาง 
3. ทักษะการท างานเป็นทีม 3.93 0.68 สูง 
4. การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3.67 0.80 สูง 
5. ความรับผิดชอบในการท างาน 4.22 0.67 สูง 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ ในภูมิภาค
อาเซียนของบัณฑิตจบใหม่ ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีโดยผลการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มของ

การจ้ างงาน และการเคลื่ อนย้ ายแรงงานใน
ตลาดแรงงานของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง และจบการศึกษาในสาขาวิชาการตลาด
มากที่สุด  
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เมื่อสอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับความคิดที่
จะไปท างานในประเทศที่ตั้ งอยู่ ในภูมิภาค
อาเซียน พบว่าสัดส่วนของนิสิตที่เคยคิด และไม่
เคยคิดไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
อาเซียน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า 
นิสิตจ านวนเกือบครึ่งหนึ่งต้องการไปท างานใน
ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศ
ที่บัณฑิตคาดว่าจะไปท างานในอนาคต 3 อันดับ
แรก คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศเหล่านี้ และ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้
บัณฑิตสนใจ 

ในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
อาเซียนมากที่สุด คือ ความต้องการพัฒนา
ตนเอง ต้องการความรู้ใหม่ๆ มีประสบการณ์
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการไปท างานใน
ต่างประเทศจะช่วยให้บัณฑิตมีโลกทัศน์ที่กว้าง
ขึ้น ทั้งในเรื่องของการท างานและมุมมองการใช้
ชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของโดเฮอร์ตี้ ดิกค์
แมนน์ และมิลล์ (Doherty, Dickmann and 
Mills, 2010: 378-400) ที่พบว่า กลุ่มคนท างาน
ที่ มี อ ายุ น้ อยและ เดิ นทา ง ไปท า ง าน ใน
ต่างประเทศนั้น มีแรงจูงใจที่ส าคัญ คือ ต้องการ
เดินทางไปท่องเที่ยว และไปศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของชนชาติอ่ืน ๆ 

ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ไปท างานในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน
น้อยที่สุด ภาระการรับผิดชอบดูแลครอบครัว 
เช่น ต้องดูแลพ่อแม่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
บัณฑิตอยู่ในวัยเริ่มต้นท างาน จึงยังไม่มีภาระ
ความรั บผิ ดชอบทางครอบครั วมากนั ก 

สอดคล้องกับการศึกษาขององค์กรเพ่ือความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะก า ร พั ฒ น า 
(Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD), 2002: 3) ที่
พบว่าบัณฑิตจบใหม่จะมีความเป็นตัวของตัวเอง
สูง ดังนั้นอ านาจในการตัดสินใจเลือกงานหรือ
ย้ายที่อยู่ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบัณฑิต
เอง  
 ทั้งนี้เมื่อให้บัณฑิตประเมินความพร้อม
ของตนเองในการท างานในประเทศที่อยู่ ใน
ภูมิภาคอาเซียน พบว่า นิสิตมีความพร้อมใน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศในระดับปาน
กลาง และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะ
ใช้ภาษาในการสื่อสารในแต่ละประเทศที่ต่างกัน 
และประเทศส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาราชการและภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเชิง
ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey) โดย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศและการ
เดินทางไปต่างประเทศ กับการตัดสินใจไปท างาน
ในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนา
นิสิต ตลอดจนสัมภาษณ์เหตุผลของการตัดสินใจ
ไปท างาน และไม่ตัดสินใจไปท างานต่างประเทศ 
ร่ ว มกั บการสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  (In-depth 
Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
(Complementary research) 

 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

References 
Borghans, L. and Golsteyn, B. H.H. (2010).Job Mobility in Europe, Japan and the U.S. 

Discussion Paper Series No.5386. IZA: Germany. 
Csath, M. (2008). “Low Level Mobility in Hungary: Advantage or Disadvantage to Learning 

and Compettiveness?” Development and Learning in Organizations, 22(5), 14-17.  
Doherty, N., Dickmann, M. and Mills, T. (2010). “Mobility Attitudes and Behaviours among 

Young European”. Career Development International, 15(4), 378-400. 
Higher Education Institute.(2010). Study on Mobility Patterns and Career Paths of EU 

Researchers. Brussels: IDEA Consult. 
Kanchit Bhuahakosa.(2011). Research Framework for Thailand to Accommodate the 

ASEAN Economic Community. Bangkok: The office of National Research Council.  
Lindberg, M.E. (2009). “Student and Early Career Mobility Patterns among Highly Educated 

People in Germany, Finland, Italy, and the United Kingdom”. High Education 
Journal, 58, 339-358.  

Luis Carnicer, M. P., Sánchez, A.M., Pérez, M.P. and Jiménez, M.J. (2003).”Gender Difference 
of Mobility: Analysis of Job and Work-Family Factors”. Women in Management 
Review, 18 (4), 199-219.  

Luis Carnicer, M. P., Sánchez, A.M., Pérez, M.P. and Jiménez, M.J. (2004). “Analysis of Internal 
and External Labour Mobility: A Model of Job-related and Non-related Factors”, 
Personnel Review, 33(2), 222 – 240. 

Maitree Sunthornwan and Wichek Kambunrat.(n.d.). “How Thai People do in ASEAN?”. 
Human-Being Journal, pp.18-22. 

Organization for Economic Co-operation and Development .  (2002).                           
International Mobility of Highly Skilled . [Online]. Available from : 
http://www.oecd.org/redirect/publications/Pol_brief . (Nov., 23, 2012) 

 
 

 
 
 
 

 



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 17 No. 1 January - June  2016 

                
  วิสิฐ ญาณภิรัต1 

วารี นาสกุล2 
วิชญะ เครืองาม3 

ณชัชชญา ทองจันทร์4 
ธนาสาร จองพานิชย์5 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้รวบรวมหลักการต่าง ๆ ทั้งหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และหลักธรรมาภิบาลใน
บริบทของต่างประเทศเพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงศึกษาแนวคิดของหลักนิติ
ธรรมในภาคเอกชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ โดยเน้นศึกษาในหลักนิติธรรมที่เป็น
หลักของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) อันเป็นหลักที่
จ ากัดการใช้อ านาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขตโดยปกครองภายใต้กฎหมาย อีกทั้งได้เปรียบเทียบ
กับหลักนิติรัฐ (Legal State) ที่มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษร (Civil Law System) รวมถึงในการใช้หลักนิติธรรมกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างของหลักต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาประวัติความ
เป็นมา และการน าหลักต่าง ๆ มาปรับใช้ในกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรา 3 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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Abstract 

This research attempted to compare related principles i.e., the Rule of Law, 
Legal State Principle, Rule of Law in Private Sector, and Good Governance in foreign 
contexts and to analyze the similarities and differences among these principles in 
order to create an integrated body of knowledge in this field, with an emphasis on 
the Rule of Law principle in the Common Law system countries which was 
concerned with the control of the use of power by the ruler under the law as well 
as the Legal State principle in the Civil Law system countries. In addition, this study 
also looked at the implementation of the Rule of Law and Good Governance, 
particularly in the light of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007, Article 3 
second paragraph.    
 
Keywords: The Rule of Law, Legal State, Good Governance. 
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บทน า 

ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง
ขอ ง รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร า ชอาณาจั ก ร ไทย 
พุทธศักราช 2550 ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม” ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมเติมถ้อยค าจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
มาตรา 3 อันส่งผลให้ปรากฏค าว่า “หลักนิติ
ธรรม” (The Rule of Law) ในบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้ งแรก (โภคิน พลกุม , 
2540)  แม้การเพ่ิมเติมบทบัญญัติในวรรคสอง
ดังกล่าวมุ่งหวังจะให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 
คณ ะรั ฐ มน ต รี  ศ า ล  ร ว ม ทั้ ง อ ง ค์ ก ร ต า ม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็น
ธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และไม่
อาจใช้อ านาจรัฐโดยไม่มีกฎหมายรองรับอันเป็น
สาระส าคัญของหลักนิติธรรม แต่การบัญญัติเช่น
ว่านี้อาจไม่ชัดเจนเนื่องจากความเข้าใจในค าว่า
หลักนิติธรรมยังมีความแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้
จากการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรา 3 วรรคสองนั้น มีญัตติหนึ่งที่มี
การอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง คือ ควรใช้ค าว่า  
“หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” ซึ่ งเดิม
ทีเดียวในมาตรา 3 วรรคสอง นั้น ร่างไว้ว่า “การ
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรอ่ืนและหน่วยงานของรัฐ ต้อง
เป็นไปตามหลักนิติรัฐ” และได้ให้ค าอธิบายว่า 
“หลักนิติรัฐ” คือ หลักการปกครองโดยกฎหมาย
ที่มาจากภาษาอังกฤษ ว่า “The Rule of Law” 
แ ล ะ มี ค า แ ป ล ใ น ภ า ษ า เ ย อ ร มั น ว่ า 
“Rechtsstaat” เมื่ออธิบายเช่นนี้  จึงเกิดข้อ

ถกเถียงกันว่าหากต้องการพูดถึง “The Rule of 
Law” แล้วก็ต้องใช้ค าว่า “หลักนิติธรรม” เพราะ
ค าว่า “หลักนิติรัฐ” หรือ “Rechtsstaat” นั้น มี
ค า แปลภาษา อั งกฤษว่ า  “Legal  S tate” 
(ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552) จากนั้นได้มีการ
อภิปรายว่าควรจะเลือกใช้ค าใด และในท้ายที่สุด
ในสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มีมติให้ใช้ค าว่า  “หลัก
นิติธรรม” ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง ส าหรับ
แนวคิดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็น
ว่าการใช้ค าว่า “หลักนิติธรรม” ในลักษณะเป็น
การบังคับอาจน าไปสู่การฟ้องร้ององค์กรต่าง ๆ 
ดังนั้น ควรปล่อยให้เป็นไปตามความเห็นของ
นักวิชาการที่พัฒนากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเป็น
ล าดับ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเสี่ยงต่อ
ปัญหาการตีความและถึงแม้จะไม่บัญญัติไว้แต่
สถานะของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งแสดงอยู่ในตัว
แล้วว่าการปกครองต้องเป็นไปตามหลักนี้และ
บทบัญญัติในมาตรา 3 วรรคหนึ่งและ วรรคสอง
ก็เป็นคนละเรื่องกัน กล่าวคือ ในมาตรา 3 วรรค
หนึ่ง เป็นเรื่องของอ านาจอธิปไตยในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ส่วนมาตรา 3 วรรคสอง 
เป็นเรื่องการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในส่วน
อ่ืนๆ ของรัฐธรรมนูญแล้ว เช่น มาตรา 74 มาตรา 
78 (6)  มาตรา 89 และมาตรา 125 จึงเห็นว่าไม่
มีความจ าเป็นต้องบัญญัติ ไว้ อีก (มนตรี  รูป
สุวรรณ, 2550) 

นอกจากค าว่า “นิติธรรม” และ “นิติ
รัฐ” แล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับค าว่า “ธรรมาภิ
บาล” (Good Governance) ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 โดยธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ใช้ในสาขา
รั ฐ ศ า ส ต ร์  เ ป็ น ค า ที่ อ ยู่ ร ว ม กั บ ก ลุ่ ม ค า
ประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา กลุ่มค าดังกล่าวนี้มี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิรูปองค์กรของ
รัฐ โดยนักรัฐศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่าธรรมาภิบาล
เป็นมิติใหม่ที่เน้นบทบาทของผู้บริหารในการที่จะ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบ 
สามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจนและมีการ
แข่งขันเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่ดีขึ้น 
โดยที่หนึ่งในองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลก็
คือหลักนิติธรรมนั่นเอง นอกจากนี้  ได้เริ่มมี
แนวคิดเก่ียวกับการน าหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับ
ภาคเอกชน (Rule of Law in Private Sector) 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวนั้นมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย เนื่องจากความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับ
หลักการส าคัญของหลักนิติธรรมและความกลัว
ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นตามมา 
 ดั งนั้ น  จากการที่ ยั งมีความ เข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนอันอาจน าไปสู่การปฏิบัติตาม
หลักการนิติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การ
วิจัยนี้จึงจะได้รวบรวมหลักการต่างๆ ทั้งหลักนิติ
ธรรมและหลักนิติรัฐ ในบริบทของต่างประเทศเพ่ือ
วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึง
ศึกษาแนวคิดของหลักนิติธรรมในประเทศไทย 
เพ่ือสร้างความองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ
เหล่านี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการ
ของระบบนิติธรรม  

2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการที่
เกี่ยวข้องหรือใกล้ เคียงกับหลักนิติธรรมใน
กฎหมายต่างประเทศ 

3. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องกับการ
น าหลักนิติธรรมมาใช้ในภาคเอกชน 

4.  เพ่ือเป็นข้อมูล แหล่งความรู้ ส าหรับ
ผู้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เป็นการวิจัยในบทบัญญัติในมาตรา 3 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐที่ต้อง
เป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมนี้เป็น
หลักของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law System) อันเป็น
หลักท่ีจ ากัดการใช้อ านาจของผู้ปกครองไม่ให้เกิน
ขอบเขตโดยปกครองภายใต้กฎหมาย อีกทั้งได้
ท าการเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ (Legal State) 
ที่มาจากกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลัก
อักษร (Civil Law System)  รวมถึงในการใช้หลัก
นิติธรรมกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหรือหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ
แนวคิดเก่ียวกับหลักนิติธรรมในภาคเอกชน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

เป็นการวิจัยแนวคิดหลักนิติธรรมใน
ระบบกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ กลุ่มประเทศที่
ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 
Law System) และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System)  
แม้ว่าในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรจะไม่ได้เรียกหลักนิติธรรมก็ตาม 
รวมถึงการศึกษาแนวคิดหลักนิติรัฐซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกันนั้นก็ได้ท าการรวบรวมในท่ีนี้ด้วย 
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ทบทวนเอกสาร  
หลักนิติธรรมเป็นหลักส าคัญที่ท าให้

กฎหมายมีความเป็นธรรมและเพ่ือเป็นต้นแบบ
แห่งการประกันสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน
โดยจะน าหลักนี้ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่างๆ จึงขอน าค านิยามหรือความหมาย
ของหลักนิติธรรมของนักวิชาการด้านกฎหมายที่
มีชื่อเสียงของต่างประเทศและประเทศไทยบาง
ท่านดังนี้  

ไดซีย์ (Dicey) ได้กล่าวว่าในการให้ค า
นิยามความหมายค าว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่
ยากยิ่ ง ไดซีย์ เองให้ความเห็นว่าหลักการนี้
ประกอบด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันสามประการ 
ได้แก่ (สมบัติ ธ ารงธัญวงส์, 2543)           

ประการแรก ไม่มีผู้ใดจะถูกลงโทษ
หรือถูกกระท าให้เดือดร้อนโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ยกเว้นบุคคลนั้นได้
กระท าละเมิดกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยชอบธรรม 

ประการที่สอง ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือ
กฎหมายและอยู่เหนือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมียศหรือต าแหน่งอย่างใดทุกคนต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย เดี ยวกันและได้ รั บการคุ้ มครอง
เช่นเดียวกัน 

ประการสุดท้าย หลักการทั่วไปของ
รัฐธรรมนูญ คือ ผลการตัดสินใจทางด้านตุลาการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของปัจเจก
บุคคลที่จะถูกน ามาพิจารณาต่อหน้าศาล 

เจฟฟรีย์ โจเวลล์ (Jeffrey Jowell)  
กล่าวว่า สรุปว่าตั้งแต่อดีต หลักนิติธรรมจะเป็น
หลักเกี่ยวกับกลไกการใช้กฎหมาย (Procedure) 
ตั้งแต่วิธีการควบคุมดุลพินิจ การวางหลักให้การ
ใช้อ านาจของฝ่ ายปกครองต้องมี ฐานทาง
กฎหมายและการก าหนดกระบวนการในการออก
กฎหมายหรือค าสั่ง แต่ขณะเดียวกันหลักนิติ

ธรรมจะต้องเกี่ยวข้องกับสาระของการกระท า
ต่างๆ ของฝ่ายปกครองด้วย อันเป็นเรื่องในทาง
สาระบัญญัติ (Substance) โดยหลักนิติธรรมก็
คือหลักรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
นั่นเอง (ศึกษา อุ่มเจริญ, 2543) 

ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล 
เรียก The Rule of Law ที่ใช้ในประเทศไทยว่า                      
“นิติธรรมไทย” โดยอธิบายว่า “หลักอันเป็น
พ้ืนฐานในการที่จะบัญญัติกฎหมายเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม  หรือความยุติ ธรรมขึ้ น ใน
บ้านเมืองโดยใช้กฎหมายเป็นหลัก “หลักนิติ
ธรรมไทย” จึงหมายถึง หลัก นิติธรรมที่เป็นหลัก
พ้ืนฐานในการบัญญัติกฎหมายไทยให้เป็นไปด้วย
ความยุติธรรม”  (วิษณ ุเครืองาม, 2552) 

 ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
เรียก “The Rule of Law” ว่า “ระบบ
กฎหมาย” แต่มิใช่ระบบในความหมายของการ
จัดหมวดหมู่  บางครั้งก็ใช้ค าว่า “การนับถือ
กฎหมาย” ซึ่งสื่อความได้ดีว่าการใช้กฎหมายเป็น
หลักยิ่งกว่ายึดตัวบุคคลและมุ่งให้ทุกคนยอมรับ
กฎหมายดังที่อธิบายว่า “ระบบกฎหมาย (หลัก
นิติธรรม) หรือความนับถือกฎหมายแท้ที่จริง จึง
เป็นเรื่องซึ่งแต่ละคนจะต้องก าจัดหรือเสียสละ
เสรีภาพของตน... แท้จริงนั้นระบบกฎหมายเป็น
หลักประกันของบ้านเมืองที่มีขื่อแป... (วิษณุ 
เครืองาม, 2552) 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
  คณะผู้วิจัยท าการวิจัยโดยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยท าการศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อัน
ได้แก่ บทบัญญัติของกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงบทความ ต าราทาง



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

นิติ ศาสตร์  เ อกสาร อ่ืน  ๆ  เอกสารข้ อมู ล
สารสนเทศในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือ
น าข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ศึกษาเปรียบเทียบ 
 
ผลการวิจัย  

ก า ร บั ญ ญั ติ ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้นมิได้มี
การขยายความหมายของหลักนิติธรรมโดยตัวบท
กฎหมาย แต่เอาเจตนารมณ์ ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมเปรียบเสมือนจิตวิญญาณ วิถีชีวิตของ
ชาวตะวันตก หรือความหมายของหลักนิติธรรม
ตามสหราชอาณาจักรมาใช้ ประเทศไทยน าหลัก
นิติธรรมมาใช้กับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานของรัฐ แต่การน าหลักนิติธรรมดังกล่าว 
เป็นการผูกพันการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม แต่มิได้บัญญัติไว้ว่า
หากองค์กรใดไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรม ผลของการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ขัดหรือแย้งกับหลักดังกล่าวจะมีผลเป็น
อย่างไร จะต้องพิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐนั้นอย่างไร  

 ดั งนั้ น  เ พ่ือให้หลั กนิติ ธ รรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 นั้น สอดคล้องกับบริบทหลักนิติธรรมของ
สากล และเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการใช้และการ
ตีความต่อไปผลการวิจั ยจึงได้ข้อเสนอแนะ
ประการที่หนึ่งว่าต้องมีการศึกษาความหมายที่
ถูกต้องของหลักนิติธรรมโดยอ้างผลงานของ
นักเขียนที่มีชื่อเสียงละเป็นที่ยอมรับนับถือในแวด
วงการเมือง กฎหมาย หรือวิชาการ โดยการ
ก าหนดกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการ

เพ่ือถือปฏิบัติ หรือจัดท าสัมมนาทางวิชาการ 
อภิปรายในเรื่องหลักนิติธรรมทั้งในเชิงรูปแบบ 
และเชิงเนื้อหา ประการทีสอง ต้องให้มีการขยาย
บทบัญญัติหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญให้กว้างขึ้น 
โดยให้หลักนิติธรรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงและให้เจ้าหน้าที่
มีดุลพินิจในการใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ประการ
ที่สาม ต้องก าหนดกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงาน
ราชการเพ่ือถือปฏิบัติ หรือจัดท าสัมมนาทาง
วิชาการ อภิปรายในเรื่องหลักนิติธรรมทั้งในเชิง
รูปแบบ และเชิงเนื้อหา  และประการที่สี่ ควรจะ
เปลี่ยนค าว่า “หลักนิติธรรม” ในรัฐธรรมนูญเป็น 
“หลักนิติรัฐ” แทนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาเรื่องกรอบในการตีความ 
และการใช้นิติวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่
และท าความเข้าใจในหลักกฎหมายที่ถูกต้องต่อ
สังคม   

การศึกษาแนวคิดหลักนิติธรรมใน
ระบบกฎหมายต่ า งประเทศสามารถแบ่ ง
การศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ กลุ่มประเทศที่
ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 
Law System) และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System)  
มีรายละเอียดดังนี้  

1. กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law System) 

 หลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นแบ่งออกได้
เป็น  2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มที่เรียกหลักนี้ว่า 
“หลักนิติธรรม” ตามระบบกฎหมายสหราช
อาณาจั กร  และกลุ่ มที่ เ รี ย กว่ า  “หลั กนิ ติ
กระบวน” ตามระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
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1) หลักนิติธรรม 
 หลักนิติธรรม หมายถึง การเคารพ

เชื่อฟังต่อกฎหมาย การที่รัฐบาลต้องปกครอง
ด้วยกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมาย  รัฐบาลไม่
มีอ านาจตามอ าเภอใจการด าเนินการควรเป็นไป
ตามกฎหมาย โดยที่หลักอุดมคตินี้ในความหมาย
ซึ่งกว้างที่สุดจะก ากับอยู่ด้วยหลักนามธรรม
ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความเป็นกลาง 
(Neutrality) ความเป็นระเบียบแบบแผน 
(Uniformity)และความแน่ชัดหรือความสามารถ
คาดท านายได้ (Predictability) ที่จะประกอบ
เกาะเกี่ยวกันอยู่ในกฎเกณฑ์ (Rules) ที่รัฐตรา
ออกมาใช้เป็นกฎหมายและดูเหมือนจากหลัก
นามธรรมเหล่านี้เองเป็นตัวก าเนิดต่อสิ่งที่ถือว่า
เป็น “คุณลักษณะส าคัญ” ที่จะแสดงออกถึงการมี
หรือยึดมั่นในหลักนิติธรรม 

ระบบกฎหมายสหราชอาณาจักรซึ่งเป็น
ต้นแบบแห่งการประกันสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชนได้มีความพยายามสร้างหลักนิติธรรม
มาโดยตลอด ดังจะเห็นจาก แมกนา คาร์ตา            
(Magna Carta) หรือกฎบัตรอันยิ่งใหญ่ ค.ศ. 
1215 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับส าคัญของโลกที่
เป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิของประชาชนใน
ระบบศักดินา ในขณะนั้นได้พยายามจ ากัด
อ านาจของสถาบันกษัตริย์ของสหราชอาณาจักร
ได้แก่การรับรองสิทธิในการต่อสู้ขัดขืนในระบบ
ศักดินา รวมทั้งการคุ้มครองเรื่องการจับกุมตาม
อ าเภอใจซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญของหลักนิติธรรม
เป็นเอกสารที่กษัตริย์สหราชอาณาจักรยอมจ ากัด
อ านาจของตนลงตามขอบเขตในกฎบัตรนั้น การ
ปกครองภายใต้กฎหมายได้เริ่มข้ึน เอกสารฉบับนี้
ได้ชื่อว่าเป็นรากเหง้าของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและวางหลักวิธีพิจารณาความ
ของสหราชอาณาจักรในเวลาต่อมาข้อความที่

ส าคัญในแมกนาคาร์ตามีดังนี้ (สนธิ เตชานันท์ , 
2550)    
 “พระเจ้าแผ่นดินจะเรียกเก็บภาษี หรือ
ขอให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือไม่ได้นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมหัวหน้าราษฎร  
 การงดใช้กฎหมาย หรือการยกเว้นไม่ใช้
กฎหมายบังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะกระท ามิได้ 
 บุคคลใด ๆ จะถูกจับกุม คุมขัง หน่วง
เหนี่ยว หรือขับไล่เนรเทศมิได้ นอกจากนั้นจะ
เป็นไปโดยค าพิพากษาที่ชอบและตามกฎหมาย
บ้านเมือง อีกทั้งจะต้องได้รับการพิจารณาจาก
บุคคลชั้นเดียวกับเขา (His peers)” 
 สหราชอาณาจักรได้พัฒนาหลักนิติธรรม
ใน Pettition of Right คือสมาชิกสภาโดย 
Edward Coke (สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, 2551) 
ซึ่งเป็นผู้ พิพากษาศาลสูงได้พยายามต่อต้าน
กษัตริย์ที่ต้องการขยายอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดโดยการต่อสู้ของลอร์ดคุกท าให้หลักการ
ที่เคยมีอยู่ใน แมกนา คาร์ตา (Magna Carta) 
พัฒนาก้าวหน้าขึ้นโดยได้มีการก าหนดให้การ
ด าเนินการของรัฐ รวมทั้งการด าเนินการทาง
การเมืองต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ก าหนด 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสรีภาพของประชาชนรวมทั้ง
ทรัพย์สินจึงได้มีหลักประกันไม่ให้มีการละเมิด 
ข้อยกเว้นที่จะสามารถกระท าได้คือจะต้องมี
กระบวนการที่กฎหมายก าหนดไว้โดยชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น และศาลเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง 
หากเกิดปัญหาโดยผู้พิพากษาที่มีความเป็นกลาง
มิได้ยุ่ ง เกี่ยวกับอ านาจทางการเมืองซึ่ ง เป็น
หลักการที่ปรากฏใน “ฎีกาสิทธิ” (Petition of 
Right) เมื่อ ค.ศ. 1628 (สนธิ เตชานันท์, 2550) 
ที่เป็นเอกสารในการวางพ้ืนฐานให้ประชาชน
สามารถประท้วงพระมหากษัตริย์ในเรื่องของการ
เก็บภาษีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภา 
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การจับกุมคุมขังตามอ าเภอใจและกรณีอ่ืน ๆ ที่
ส่ งผลกระทบถึง เสรีภาพของพสกนิกร ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงจ ายอมต่อข้อเรียกร้อง
เหล่านี้ทุกข้ออาจถือได้ว่าเป็นหลักการยอมรับ
ความสูงสุดแห่งกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมในครั้ง
แรกของระบบกฎหมายสหราชอาณาจักร 
หลักนิติธรรมตามระบบกฎหมายของ สหราช
อาณาจักร  
 ระบบกฎหมายสหราชอาณาจักรเป็น
ต้นแบบของการประกันสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชนให้มีความเท่าเทียมกัน ได้มีความ
พยายามสร้างหลักนิติธรรมเป็นแนวทางของ
ตนเองมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากเม็คนา คาร์
ตา ที่มีขึ้นในปี ค.ศ. 1215 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับส าคัญของโลกที่เป็นการสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบบศักดินา
ในขณะนั้นได้พยายามจ ากัดอ านาจของกษัตริย์ใน
ประเทศสหราชอณาจักร รวมทั้งการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลได้แก่การรับรองสิทธิในการต่อสู้
ขัดขืนในระบบศักดินา  รวมทั้งการคุ้มครองเรื่อง
กา ร จั บ กุ ม ตามอ าน า จอ า เ ภ อ ใ จ  ซึ่ ง เ ป็ น
สาระส าคัญของหลักนิติธรรม  
 หลักนิติธรรมตามพัฒนาการในสหราช
อาณาจักรถูกน ามาสรุปความอย่างเป็นระบบโดย    
ไดซีย์ท า ให้ค า ว่ า  “หลักนิติ ธ รรม”  เป็นที่
แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในหนังสือ 
Introduction to the Study of the Law of 
the Constitution ที่เขียนโดย ไดซีย์ ได้เน้น
หลักการส าคัญสามเรื่อง 
  1. ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษหรือถูก
กระท าให้เดือดร้อนโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้ง
ทางร่างกายและทรัพย์สิน ยกเว้นบุคคลนั้นได้
กระท าละเมิดกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยชอบธรรม 

  2. ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายและ
อยู่เหนือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมียศหรือ
ต าแหน่งอย่างใด ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกันและได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน 
  3. หลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญ คือ 
ผลการตั ดสิ น ใจทา งด้ านตุ ล าการ  โ ดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลที่
จะถูกน ามาพิจารณาต่อหน้าศาล 
 โดยสรุป หลักนิติธรรมเป็นการปกครอง
เพ่ือต้องการจ ากัดอ านาจรัฐหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่
ควบคุมการกระท าของผู้มีอ านาจ จึงจ าเป็นต้องมี
การสร้างกฎ กติกา และกฎเกณฑ์โดยกฎหมาย 
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไม่ว่าจะ
เป็นผู้ปกครองหรือผู้อยู่ใต้การปกครอง ดังนั้น  
ผู้ใดที่กระท าการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงต้อง
ถูกด าเนินการตามกฎหมาย 
 

2)นิติกระบวน (Due Process of Law) 
หลักความ เสมอภาคมีปรากฏอยู่ ใน

รัฐธรรมนูญของประเทศส่วนใหญ่ในโลกควบคู่กับ
หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศที่
ใ ช้ ร ะ บ บ จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี  เ ช่ น  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับกันว่ามีการ
รับรองและการให้ประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นมีหลักการส าคัญ
ประการหนึ่งได้แก่หลัก “นิติกระบวน” (Due 
Process หรือ Due Process of Law) 

ศาสตราจารย์ พอล เอ เฟรินด์ (Paul A. 
Freund) ให้ความเห็นไว้ว่าอ านาจของรัฐทุก
อย่างจะมีกฎเกณฑ์ภายในของตนเอง และเรียก
กฎนี้ว่า “นิติกระบวน”    (Due Process)  

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต พี รีเดอร์ (Robert 
P. Reeder) เห็นว่าจะต้องน าหลักนิติกระบวนนี้
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ไปใช้ในกฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสาร
บัญญัติด้วย (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2544) 
 ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ใช้ค าว่า “กฎ
ของกฎหมาย” โดยให้ความเห็นไว้ว่า The Rule 
of Law และ Due Process of Law เป็นค าที่มี
ความหมายต่อระบบกฎหมายจารีตประเพณีมาก
และมีอิทธิพลต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันของไทยเราด้วย เนื้อหาของสองค านี้ได้
กล่าวถึงสิทธิของปัจเจกชนประการใดที่เป็นการ
บั่นทอนท าลาย....เว้นแต่ด้วยค าตัดสินที่ชอบด้วย
กฎหมายของบุคคลจากชนชั้นของบุคคลดังกล่าว
ตามกฎหมายของแผ่นดิน...” (วิชัย วิวิตเสวี, 
2556)  
 โดยสรุป นิติกระบวน คือ การปกครอง
โดยกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐต้อง
กระท าการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกคนมีความ
เสมอภาคกันในทางกฎหมาย ดังนั้น ผู้ ใดที่
กระท าการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงต้องถูก
ด าเนินการตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอเหมือนกันเพ่ือความเป็นธรรมและ
ชอบธรรมในสังคม 
 ความเป็นมาของหลักนิติกระบวนนั้น
สหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลจากมาตรา 39 แมก
นาคาร์ตา ค.ศ. 1215 ของประเทศสหราช
อาณาจักรท านองเดียวกับหลัก “ความยุติธรรม
ตามธรรมชาติ” (Natural Justice) และถูก
น า มา ใช้ ใ นคว ามหมาย เดี ย วกั นกั บค า ว่ า 
“กฎหมายแห่งดินแดน” (Law of the Land) 
ในปี ค.ศ. 1354 เมื่อมีการยกร่างบทแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาก็มีผู้เสนอให้น า
หลักการและถ้อยค านี้กลับมาใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงค าว่า 
“หลักนิติธรรม” ครั้งแรกตั้งใจจะใช้ค าว่า “Due 

Process” หรือ “Due Course of Law” แต่
ต่อมาผู้ร่างได้ขอเปลี่ยนค านี้เป็น “Due Process 
of Law” ในบทแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 ใช้เมื่อ 
ค.ศ. 1791 โดยจ ากัดอ านาจของรัฐบาลกลาง 
(Federal Government) แห่งสหรัฐอเมริกา 
กล่าวคือ รัฐบาลต้องด าเนินการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยวางหลักว่ารัฐบาลจะลดทอนหรือ
กระท าการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิต เสรีภาพ 
ห รื อ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง บุ ค ค ล โ ด ย ป ร า ศ จ า ก
กระบวนการของกฎหมายไม่ได้ คือต้องให้บุคคล
มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการไต่สวนที่เหมาะสมตาม
วิถีทางของกฎหมาย ต่อมาได้มีบทแก้ไขเพ่ิมเติม
ที่ 14 ใช้เมื่อ ค.ศ. 1868 โดยขยายไปใช้จ ากัด
อ านาจของมลรัฐทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาด้วย  
 แนวคิดของหลักนิติกระบวนมีหลักอยู่ว่า
การที่รัฐบาลจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี
ผลกระทบปัจเจกชนอย่างรุนแรงแล้ว รัฐบาล
จะต้องจัดให้มี องค์ประกอบบางอย่ างของ
กระบวนการที่เรียกว่า “นิติกระบวน” คือ 
จะต้องด าเนินการนิติกระบวน คือ การปกครอง
โดยกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐต้อง
กระท าการโดยชอบด้วยกฎหมาย ทุกคนมีความ
เสมอภาคกันในทางกฎหมาย ดังนั้น ผู้ ใดที่
กระท าการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงต้องถูก
ด าเนินการตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอเหมือนกันเพ่ือความเป็นธรรมและ
ชอบธรรมในสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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2. กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (Civil Law System) 

กลุ่มประเทศที่ ใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (Civil Law System) จะไม่ได้เรียก
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการปกครองของรัฐโดยกฎหมายว่า “หลัก
นิติธรรม” แต่มีหลักการที่มีแนวความคิดที่
คล้ายคลึงกับหลักนิติรัฐ ซึ่งเรียกว่า “นิติรัฐ”  

หลักนิติรัฐ (Legal State) หรือ 
Rechtsstaat (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552) ใน
ภาษาเยอรมันนั้นเป็นค าที่เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมัน (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ประเทศออสเตรีย และบางส่วนของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์) เป็นค าที่รู้จักกันในศตวรรษที่ 
19 ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1848 เป็นหลักพ้ืนฐาน
แห่งกฎหมายที่ส าคัญของประเทศในภาคพ้ืน
ยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน หรือใน
ภาษาฝรั่งเศสว่า “L’Etat de Droit” และหลัก
นิติรัฐซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Legal State”  
 นั บ แ ต่ อ ดี ต มี ก า ร ใ ห้ ค า นิ ย า ม แ ล ะ
ความหมายของค าว่านิติรัฐอย่างมากมายตาม
แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทยซึ่งแต่ละท่านมีความหลากหลาย
และสอดคล้ องกัน  จึ งขอน าค านิ ยามและ
ความหมายบางท่านดังต่อไปนี้ 
 โรเบิร์ต ฟอง มอล (Robert Von Molh) 
กล่าวว่า นิติรัฐ คือ รัฐแห่งความมีเหตุผลอันเป็น
รัฐที่ปกครองตามเจตจ านงโดยรวมที่มีเหตุผล
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับสังคม
เป็นการทั่วไปจากการให้ความหมายดังกล่าว 
สรุปได้ว่านิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองโดยหลักแห่ง
เหตุผลเพ่ือให้การอาศัยอยู่ร่วมกันของมนุษย์
เป็นไปได้ด้วยความสงบสุข (บรรเจิด สิงคะเนติ , 
2552)  

 อาร์ กาเร เดอมัลแบร์ (R. Carre de 
Malberb) ให้ค านิยาม “นิติรัฐ” ไว้ดังนี้  “ฝ่าย
ปกครองสามารถใช้อ านาจดุลพินิจอย่างเต็มที่ที่
จะด าเนินมาตรการอะไรก็ได้ที่ฝ่ายปกครองริเริ่ม
และเห็นว่าจ าเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แนวคิดรัฐต ารวจนี้
อยู่บนแนวคิดท่ีว่าวัตถุประสงค์นั้นจะท าอย่างไรก็
ได้ (le fin justifie les moyens) ตรงกันข้ามกับ 
“นิติรัฐ” (État de droit หรือ Rechtsstaat) ซึ่ง
เป็นรัฐที่ต้องยอมตนอยู่ ใต้ระบบกฎหมายใน
ความสัมพันธ์กับปัจเจกชนและเพ่ือคุ้มครอง
สถานะปัจเจกชนโดยรัฐยอมตนอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่
ก าหนดการกระท าของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนัย 
คือกฎเกณฑ์ประเภทแรก ก าหนดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน และกฎเกณฑ์ประเภทที่
สองก าหนดวิธีการและมาตรการซึ่ งรัฐหรือ
หน่วยงานสามารถใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดรวมเป็นกฎเกณฑ์สองชนิดที่มีผลร่วมกัน
นั้นก็คือการจ ากัดอ านาจของรัฐ โดยการให้
อ านาจนั้นอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่รัฐก าหนด  
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552)  
 หยุด แสงอุทัย ให้ความเห็นไว้ว่า นิติรัฐ
เป็นความคิดของประชาชนที่ศรัทธาในลัทธิ
ปัจเจกนิยม (Individualism) และรัฐธรรมนูญ
ของรัฐที่ เป็นนิติ รัฐนี้ จะต้องมีบทบัญญัติ ใน
ประการส าคัญถึง เสรีภาพของราษฎร เช่น 
เสรีภาพในร่างกาย ในทรัพย์สิน ในการท าสัญญา
และในการประกอบอาชีพ ในฐานะนี้รัฐจึงมี
สภาพเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่รัฐจะเคารพต่อ
เสรีภาพต่าง ๆ ของราษฎรได้มีวิธีเดียวก็คือการที่
รัฐยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัด
เท่านั้นและตราบใดที่กฎหมายยังใช้อยู่กฎหมาย
นั้นก็ผูกมัดรัฐอยู่เสมอ (หยุด แสงอุทัย,2538)  
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 กมลชัย รัตนสกาวงศ์ ให้ค านิยามไว้ว่า นิติ
รัฐ หมายถึง รัฐที่ออกกฎหมายอย่างมีเหตุผล
หรือรัฐที่ให้ความส าคัญในเรื่องความยุติธรรม 
หมายถึง วิธีการหรือการท าเป้าหมายหรือเนื้อหา
ของรัฐให้เป็นรูปธรรม มันคือรูปแบบที่ก่อให้เกิด
ความมั่นคงในเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้
อ านาจของรัฐหรือการล้มเลิกการปกครองโดยตัว
บุคคลมาเป็นการปกครองโดยตัวกฎหมาย (กมล
ชัย  รัตนสกาวงศ์, 2537) 
 กล่าวโดยสรุปว่า  นิติรัฐ คือ ทุกคนไม่ว่า
จะเป็นรัฐหรือองค์กรรัฐ หรือประชาชนทุกคน
จะต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเดียวกัน
ทั้งสิ้น รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าการที่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ ไม่
สามารถใช้วิธีการอ่ืนนอกไปจากที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น กฎหมายจึงเป็นที่มาของอ านาจ
และข้อจ ากัดของฝ่ายปกครองเพ่ือเป็นประกัน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและต้องท า
ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดเท่านั้นเป็นการ
จ ากัดอ านาจรัฐมิให้ใช้อ านาจโดยมิชอบ 
 ค าว่า “Rechtsstaat” ได้รับการกล่าวถึง
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1798  โดยนักปรัชญาชาว
เยอรมันชื่อว่า โจฮาน วิลแฮมป์ พลาสิดุส (John 
Wilhelm Placidus) ที่ใช้ค านี้เพ่ือโต้แย้งแนวคิด
เรื่องรัฐต ารวจ หรือรัฐที่ปกครองตามอ าเภอใจ
ของผู้ปกครองโดยไม่ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดไว้ ในเวลาต่อมาแนวคิดเรื่องนิติ
รัฐก็ ได้รับการรับรองไว้ ในรัฐธรรมนูญของ
เยอรมัน หลังจากนั้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
ต่อมาต้นศตวรรษที่ 20 ฝรั่งเศสได้รับเอาแนวคิด
เรื่องนิติรัฐของเยอรมันเป็นของตน โดยสร้างค า
ว่า “L’État de droit” ขึ้นมาเป็นค าแปลของ 
“Rechtsstaat” ในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า รัฐที่

ปกครองโดยกฎหมาย (State governed by 
law) และเชื่อมโยงกับแนวคิดดั้งเดิมของตนเรื่อง
การพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ 
ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของ
ฝรั่งเศส (Declaration of the Rights of Man 
and of the Citizen in 1789) ลงวันที่ 26 
สิงหาคม ค.ศ. 1789 ที่รับรองว่าสิทธิของบุคคล
เป็นสิ่งที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ เว้นแต่จะจ ากัด
เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้ใช้เสรีภาพเหล่านี้ได้เช่นกันและ
ข้อจ ากัดเสรีภาพนี้มีได้ก็แต่ที่กฎหมายก าหนดไว้
เท่านั้น ซึ่งหลักการในค าประกาศนี้ได้รับการ
กล่าวถึงอยู่เสมอว่าเป็นรากฐานของหลักนิติรัฐ 
(ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2544) 
 ต่อมาหลักนิติรัฐได้รับการยอมรับจาก
ประเทศอ่ืนๆ แล้วยังเป็นระบบกฎหมายของ
ประเทศในภาคพ้ืนทวีปยุโรปด้วย นอกเหนือจาก
ค าว่า “Rechtsstaat” ยังปรากฏใช้ค าว่า 
“Gesetzesstaat” (รัฐแห่งกฎหมาย) ค าว่า 
“Verfassungsstaat” (รัฐแห่งรัฐธรรมนูญ) หรือ
ศาล รั ฐ ธ ร รมนูญ เ ยอรมั น ก็ เ ค ย ใ ช้  ค า ว่ า 
“Gerechtigkeitsstaat” (รัฐแห่งความเป็น
ธรรม) ซึ่งค่ าว่า “รัฐแห่งรัฐธรรมนูญ” หมายถึง 
หลักที่รัฐต้องเคารพรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ ยิ่งไป
กว่านั้นในการเน้นเนื้อหาสาระของความเป็น
กฎหมายที่ดี กฎหมายเยอรมันจึงเรียกว่าเป็น 
“รั ฐ แ ห่ ง ค ว า ม ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ”                
ซึ่ ง มี ค ว า ม ห มา ย แ ต ก ต่ า ง จ า ก รั ฐ ต า ร ว จ 
(Polizestaat)  

นอกจากนี้ หลักนิติรัฐนั้นมีหัวใจส าคัญ 
คือการป้องกันการผูกขาดการใช้อ านาจรัฐที่มีอยู่
กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียว เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงท าให้
รัฐยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายโดย
เคร่งครัด ตราบใดที่ยังใช้กฎหมายบังคับอยู่ 
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กฎหมายนั้นย่อมใช้บังคับกับรัฐเสมอ กล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่านิติรัฐนั้นเป็นหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนซึ่ งหลักการส าคัญที่
ประกอบรวมอยู่ในหลักนิติรัฐ 
 
หลักนิติธรรมในประเทศไทย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้มีการบัญญัติถึงหลักนิติ
ธรรมไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า 
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของ
รัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” โดยเน้น
ความส าคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค าว่า “การ
ปฏิบัติหน้าที่”  หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่ที่มี
อยู่กระท าภารกิจต่าง ๆ เช่น รัฐสภามีอ านาจ
หน้าที่ออกกฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีอ านาจ
หน้าที่บริหารประเทศ ศาลมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งกรณีเหล่านี้เองที่ต้องมี
กรอบตามกฎหมาย แต่ถ้ากระท าเกินจากที่
กฎหมายก าหนด เรียกว่า “เกินอ านาจ” (Ultra 
Vires) ถ้าท าน้อยกว่าที่กฎหมายสั่งเรียกว่า 
“บกพร่อง” (Deficiency) ถ้าใช้อ านาจแต่ด้วย
เจตนากลั่นแกล้งไม่เป็นธรรม เรียกว่า “เบี่ยงเบน
จากอ านาจ” (Abuse of Power) ทั้งนี้ การใช้
อ านาจนั้นต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักนิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม 
สามารถอธิบายและให้ เหตุผลได้  และจะใช้
อ านาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รองรับนั้นไม่ได้   

นอกเหนือจากในรัฐธรรมนูญที่มีการ
บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของหลักนิติธรรมแล้ว ยัง
มีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มี
การพูดถึงเรื่องของหลักนิติธรรม ซึ่งหลักธรรมาภิ
บาลนั้นเป็นแนวคิดของธนาคารโลก (World 
Bank) ที่น ามาใช้ในการก าหนดนโยบายการให้กู้
เงินกับประเทศในซีกโลกใต้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 
1980 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการไร้ประสิทธิภาพและ
การทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล การน าหลักนิติ
ธรรมมาปรับใช้กับการบริหารงานภายในองค์กร
ที่เรียกว่าหลักธรรมาภิบาลนั้นเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่ งที่น ามาใช้ ในการแก้ปัญหาเรื่องการไร้
ประสิทธิภาพและการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร  

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหลักการที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย 
จึ งมีการ เสนอและกล่ าวถึ งแนวคิดนี้ อย่ า ง
กว้างขวาง อีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการน า
แนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ มีการกระตุ้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐและเป็นที่เข้าใจ
กันโดยทั่วไปว่าถ้าระบบบริหารราชการมีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากจะมี
ส่วนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วยังสร้างความ
เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ จึงน าไปสู่การลด
การทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศได้ ใน
ประเทศไทยได้น า เอาหลักการนี้มาปรับใช้ 
ยกตัวอย่างเช่น ส านักนายกรัฐมนตรี (บวรศักดิ์ 
อุ ว ร ร ณ โ ณ , 2544) เ มื่ อ ปี  พ . ศ .  2 5 4 2 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ
ส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีโดยก าหนดเป็นระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น 
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ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2542 โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติแบบ
รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและสภา
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีได้ระบุถึงหลัก
ส าคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  
 
บทสรุป 

หลักนิติธรรมเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แห่ง
การใช้กฎหมาย หรือหลักธรรมของกฎหมายที่อยู่
เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง มีลักษณะเป็นการ
ก าหนดระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมายไม่ว่า
กฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายจารีต
ประเพณีมิให้ตราขึ้น หรือน ามาใช้บังคับตาม
อ าเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม จึง
เป็นกฎที่มุ่งจะจ ากัดอ านาจรัฐ ซึ่งมีอ านาจใช้
ดุลพินิจ วินิจฉัย สั่งการ ห้ามปราม ด าเนินการ 
ละเว้นด าเนินการ หรือออกกฎระเบียบต่างๆ 
ดังที่เรียกว่าอ านาจรัฐ  

ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law System) มองว่าการ
ใช้หลักนิติธรรมนั้นไม่สามารถใช้อย่างเอกเทศ
โดยตัวของมันเอง จ าเป็นต้องโยงกับบทบัญญัติ
กฎหมายที่มีในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนๆ อีก
ชื่อหนึ่งเรียกแนวคิดนี้ว่าหลักนิติกระบวนซึ่งจะ
เน้นว่าการที่รัฐบาลจะกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มีผลกระทบปัจเจกชนอย่างรุนแรงแล้ว 
รัฐบาลจะต้องจัดให้มีองค์ประกอบบางอย่างของ
กระบวนการที่ เรียกว่านิติกระบวนที่จะต้อง
ด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (Civil Law System) เรียกหลักนี้
ว่านิติรัฐเพ่ือให้ครอบคลุมการใช้อ านาจรัฐของทุก

องค์กรมิให้แอบอ้างหรือแฝงตัวมาในนามของ
ประโยชน์สาธารณะหรือความเป็นรัฐ และจงใจ
เรียกรัฐที่ ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ปราศจาก
กฎเกณฑ์ที่ เป็นธรรม หรือไม่น าพาต่ อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลว่ารัฐต ารวจ ซึ่งไม่ได้หมายถึง
รัฐที่มีผู้ปกครองเป็นต ารวจ แต่เป็นกรณีที่รัฐใช้
อ านาจปราบปราม คุกคาม ขู่เข็ญ จ ากัดตัดทอน
สิทธิต่าง  ๆ ของประชาชนประหนึ่ งว่า เป็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มุ่งจัดการกับโจรผู้ร้าย และ
เป็นการใช้อ านาจที่พบเห็นได้ในประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ เช่น มีการยึด
ทรัพย์สินของราษฎรตามอ าเภอใจ งดให้ศาลมี
อ านาจออกหมายเรียกผู้ควบคุมตัวผู้อ่ืนมา   ไต่
สวนเหตุผล (suspension of writ of habeas 
corpus) ชี้ขาดความผิดและก าหนดโทษเองโดย
ไม่น าตัวไปขึ้นศาล จับคนโดยไม่มีหมายจับ เป็น
ต้น 

โดยสรุปแล้วหลัก นิติธรรม นิติรัฐ และ
นิ ติ ก ระบวน  หรื อหลั กต่ า งๆ  ที่ มี ลั กษณะ
สอดคล้องกันในนานาประเทศนั้นมีหลักการ
พ้ืนฐานที่มิได้แตกต่างกันมากนักกล่าวคือเป็น
หลักที่มีลักษณะเป็นการก าหนดระเบียบแบบ
แผนแห่งกฎหมาย หรือการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับการใช้กฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม ส่วนที่มี
ค ว ามแตกต่ า ง กั นนั้ น เ กิ ด จ ากบริ บทของ
ประวัติศาสตร์และสังคมของแต่ละประเทศเป็น
ปัจจัยหลักในการพัฒนาการของหลักเหล่านี้ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมและวัฒนธรรมของ
ตน  

ส่วนของการใช้และการตีความกฎหมาย
ที่ดีตามหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นจะต้อง
เปิดช่องให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ใช้
ดุลพินิจในการด าเนินการให้เหมาะสมเพ่ือเป็น
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้
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ถูกรังแกจากผู้มีอ านาจจ าเป็นต้องสร้างระบบ
กฎหมายขึ้นมาแทนการใช้กับอ านาจของตัว
บุคคล ซึ่งหลักนิติธรรมมิได้เน้นเนื้อหาสาระของ
กฎหมายเป็นตัวตั้ง หากแต่เน้นที่กระบวนการ
ของกฎหมายเป็นส าคัญ โดยเชื่อว่ากระบวนการ
ที่ดีสามารถสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมได้ แต่
ในการใช้หลักจารีตประเพณีในการตีความ
รัฐธรรมนูญอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องแนวคิด
ในสิทธิ เสรีภาพที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันและใช้
ประโยชน์ในการตีความเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งปัญหาการเลือกปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า 
“การมีสองมาตรฐาน” ซึ่งแตกต่างจากหลักนิติรัฐ
มักจะเน้นถึงการสร้างระบบกฎหมายที่ดีที่มี
เนื้อหาสาระในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยใช้หลักประกันด้านเนื้อหาเป็น
ส าคัญเป็นหลักการว่าด้วยการกระท าโดยชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะกระท าการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจให้ 
ปัจจุบันหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐมีความหมาย
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น อ ย่ า ง ม า ก ต่ า ง กั น แ ต่ เ พี ย ง
รายละเอียดเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น 
สอดคล้องกับบริบทหลักนิติธรรมของสากล และ
เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการใช้และการตีความต่อไป 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า 

ป ร ะ ก า ร แ ร ก  ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า
ความหมายที่ถูกต้องของหลักนิติธรรมโดยการ
ก าหนดกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการ
เพ่ือถือปฏิบัติ หรือจัดท าสัมมนาทางวิชาการ 
อภิปรายในเรื่องหลัก นิติธรรมทั้งในเชิงรูปแบบ 

และเชิงเนื้อหา พัฒนาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งแนวคิดที่
เกี่ยวกับหลักนิติธรรม  

ผู้วิจัยเห็นว่า ค าว่า “หลักนิติธรรม”  
ควรมีนิยามว่าหลักพ้ืนฐานในการที่จะบัญญัติ
กฎหมายมาใช้กับประชาชนต้องเป็นกฎหมายที่ดี 
มีความยืดหยุ่น ชัดเจน เสมอภาค เป็นธรรม ไม่
เป็ นการ เลื อกปฏิบั ติ  ส ามารถปรั บ ใช้ กั บ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือสร้างความยุติธรรม ไม่
เป็นการออกกฎหมายตามอ านาจและอ าเภอใจ
ของผู้มีอ านาจปกครองที่จะลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน เว้นเสียแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและยุติธรรม รัฐจะต้อง
ปกครองโดยกฎหมายและต้องก าหนดขอบเขต
การใช้อ านาจของผู้ปกครองโดยชัดเจนและ
แน่นอนเ พ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยที่ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยศาลเป็นผู้
ควบคุมการกระท าของผู้มีอ านาจปกครอง  

ประการที่สอง ให้มีการขยายบทบัญญัติ
หลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญให้กว้างขึ้น เนื่องจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา  3 วรรค
สอง มิได้ขยายความใด ๆ ที่ชัดเจนอันท าให้เกิด
ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย ใน
เรื่องหลักนิติธรรมของประเทศไทยยังสับสนกับ
หลักการอื่น ๆ   

ประการที่สาม เมื่อประเทศไทยได้
บัญญัติหลั กนิติ ธ ร รมและหลั กนิ ติ รั ฐ ไ ว้ ใน
รัฐธรรมนูญและเรียกรวมกันว่า “หลักนิติธรรม” 
ซึ่งเป็นหลักของระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law System) โดยเน้นความเป็น
ธรรมทางวิธีพิจารณา กระบวนการใช้กฎหมาย 
ความเป็นธรรมทางเนื้อหาสาระ ซึ่ งต่างกับ
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ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
(Civil Law System) โดยเน้นกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรแล้วตีความให้เข้ากับหลักกฎหมายที่
อธิบายได้ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับระบบ
กฎหมาย  แต่ กฎหมายที่ ใ ช้ อ าจ ไม่ ทั นต่ อ
เหตุการณ์  ดังนั้น หลักนิติธรรมต้องมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็น
จริงเพ่ือให้เกิดการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและให้
เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการใช้หรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการใช้
นิติวิธีอันเหมาะสมมาปรับใช้กับระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยเพ่ือเป็นกรอบในการตีความค า
ว่า “นิติธรรม” 

ประการสุดท้าย การเรียกชื่อหลักนิติ
ธรรมนั้นมาจากกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law System) ซึ่งมี
นิติวิธีที่แตกต่ างกับกลุ่มประเทศที่ ใช่ระบบ
กฎหมาย ลายลักษณ์อักษร (Civil Law 
System) รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาเรื่องกรอบในการตีความ 
และการใช้นิติวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่
และท าความเข้าใจในหลักกฎหมายที่ถูกต้องต่อ
สังคม  ควรจะเปลี่ยนค าว่า “หลักนิติธรรม” ใน
รัฐธรรมนูญเป็น “หลักนิติรัฐ” แทน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ส าหรับการรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ผลการศึกษาแสดงว่ามีความต้องการข้อมูลเพ่ือน ามาใช้
ในด้านการจัดการบุคลากรการท่องเที่ยวจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ โดยผ่าน
ตัวแทนสมาคม/ชมรมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่างๆ และจากหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษาที่ผลิต
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ของข้อมูลและข่าวสาร น าไปสู่การ
ออกแบบระบบและสถาปัตยกรรม โดยตัวระบบที่สร้างข้ึนมีการเชื่อมต่อสัมพันธ์กัน สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือการวางแผน ด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย   ระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาคส่วนของบุคลากร/
แรงงาน ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ จะใช้
ประโยชน์ได้ในการจัดท าแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว การบริหารจัดการและพัฒนา
อัตราก าลังบุคลากรของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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Development of Human Capital Database System of Tourism Industry 
to Accommodate  ASEAN  Economic Community 
  

Danai Liswadiratanakul1 
 Poramet Boonnumsirikij2 

 Naphatsanan Vinijvorakijkul3 
 
Abstract 

This research aimed to develop a human capital database in the tourism industry 
to support the ASEAN Economic Community (AEC). It was demonstrated that there 
was a need for data to be used in the field of personnel management in various 
government agencies, private sector through the association / club in tourism 
business.  Analysis and synthesis of information and data led to the design and 
architecture of the system. The human capital data base can be used for planning in 
the tourism industry of Thailand. If the database is continuously supported by the 
government and all sectors of the workforce and entrepreneurs in the tourism 
industry, by means of committee composed of representatives from government 
agencies, private sector and academia, including those who are involved in tourism, it 
can be used for short term, medium-term and long-term planning of human capital 
in the tourism industry for management and development of personnel in the 
tourism industry in the region.  
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บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้าง

รายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศชาติ  จึงท า
ให้รัฐบาลให้ความสนใจและมุ่งให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม หรือแม้แต่การพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านงานให้บริการของผู้ประกอบการที่พัก
และโรงแรม การบินและการขนส่ง  หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ส าหรับงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่รั ฐบาลได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  ดังเห็นจากการให้
งบประมาณแผ่นดินจ านวนมหาศาล ส าหรับ
การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือ
แม้แต่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นจนกระทั่ งถึง
หน่วยงานใหญ่ในระดับกระทรวง การที่รัฐบาล
ได้ให้ความสนใจงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เนื่องจากเล็งเห็นถึงคุณค่าและ
คุณประโยชน์ที่ ไ ด้ รั บจากการศึ กษาผ่ าน
กระบวนการทางด้านการวิจัย ซึ่งผลที่ได้รับจาก
การวิจัยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง 

ประกอบกับประเทศต่ าง  ๆ  ใน
ประชาคมอาเซียนให้ความส าคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง หลังจากการด าเนินการไปสู่การ
จัดตั้ ง เขตการค้า เสรีอา เซียนหรืออาฟตา 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุ
เป้าหมายในปี 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียน
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะ

คล้ า ยคลึ ง กั บประชาคม เศรษฐกิ จ ยุ โ รป 
(European Economic Community: EEC) 
และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ผู้น า
อาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II 
เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2563 
และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพ่ือเปิดเสรีสินค้าและ
บริการส าคัญ 11 สาขา (Priority Sectors) 
ได้ แก่  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  กา รบิ น  ย านยนต์ 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง  สิ่ ง ท อ 
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศและสุขภาพ อาเซียนจะรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 
2563 (ค.ศ.2020) โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะ
กลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ 
Single market and production base นั่น
หมายถึงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
ได้อย่างเสรี สามารถด าเนินกระบวนการผลิตที่
ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละ
ประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการ
ผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์กฎระเบียบ
เดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
เห็นชอบในข้อตกลงเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนและได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนา
บุ คล าก รการท่ อ ง เ ที ย วจั ดท ามาตรฐ าน
สมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 
สาขาการโรงแรม 4 แผนก 23 ต าแหน่งและ
สาขาการท่องเที่ยว 2 แผนก 9 ต าแหน่งงาน ซึ่ง
ยั ง ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ห น้ า ที่ ง า น ทั้ ง ห ม ด ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่บุคคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรมในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีจ านวนทั้งหมดเท่าใดไม่ทราบได้แต่
ประมาณการ และบุคคลากรสายบริการอ่ืน ๆ ที่
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สนับสนุนการท่องเที่ยวมีจ านวนมากน้อย
เพียงใด ยิ่งท าให้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ท ารายได้เข้า
ประเทศมหาศาลต้องเตรียมความพร้อมด้านทุน
มนุษย์ที่จะรองรับประชาคมอาเซียน  

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและของสมาคม/
สถานประกอบการการท่องเที่ยวพบว่า เป็น
ข้อมูลเชิงส ารวจหรือส ามโน ไม่ได้เป็นข้อมูลที่
เ ก็ บ จ า ก ห น่ ว ย ย่ อ ย ต่ า ง ๆ  ทุ ก ภ า ค ส่ ว น 
นอกจากนี้ข้อมูลในเรื่องเดียวกันที่มาจากหลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีความไม่ตรงกันในเชิง
ของตัวเลข หรือไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันได้ 
เนื่องมาจากการนิยามข้อมูลที่เก็บไม่ตรงกันหรือ
ลักษณะ รูปแบบ ระยะเวลาในการส ารวจข้อมูล
ที่ไม่ตรงกันจนไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ ท าให้
ข้อมูลดูขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ชัดเจนเพียงพอที่จะใช้
ในการวางแผนก าลังคน ท าให้เกิดปัญหาจาก
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ไ ด้  น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ศึ ก ษ า
แนวนโยบายการจัดการและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น
ทุกปีก่อเกิดแรงงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยวนั้นน า
รายได้เข้าประเทศมากมายมหาศาลและการเข้า
ร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน แรงงานต่างชาติที่
เข้ามาท างานตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต าแหน่งต่าง ๆ จึงควรมีข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนนโยบายที่ เ กี่ ยวข้อง  รวมทั้ งการ
ตรวจสอบและป้องกันด้านอาชญากรรมข้าม
ชาติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

ดั งนั้น  การพัฒนาฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเ พ่ือ

รองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) 
จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ชุ ม ช น แ ล ะ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาชุดฐานข้อมูลทุนมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส าหรับการรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เป็นการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ  

1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ – ศึกษาข้อมูล
การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ตามคุณสมบั ติ บุ คล ากรวิ ช าชี พด้ านการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals) 
และนโยบายด้านการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซี ยน  (AEC) โ ดยการวิ เ ค ร าะห์ ค ว าม
สอดคล้องเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ข้อมูลเชิงปริมาณ – จ านวน
หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากรทางการท่องเที่ยวตาม
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
อ า เ ซี ย น  ( Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals) 
และการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ภาคเอกชนผู้ประกอบการโดยผ่าน
ตัวแทนสมาคม/ชมรมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ และจากหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในแผนงานวิจัยเรื่อง “การ

พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ทุ น ม นุ ษ ย์ ข อ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเ พ่ือรองรับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นการวิจัยทั้งใน
เ ชิ ง คุณภาพที่ เ กิ ด จ ากสื บค้ น  วิ เ ค ร าะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน า
ผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบตัวแบบระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเ พ่ือรองรับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. น าข้อสรุปความต้องการของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมาบูรณาการเพ่ือออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดสัมมนา PAR ครั้งที ่1 

2. กา รออก แบ บด้ า น สถ าปั ต ย กร ร ม
ฐานข้อมูลทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

3. การน าเสนอตัวแบบระบบฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเ พ่ือ
รองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้
ออกแบบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ
ในการจัดสัมมนา PAR ครั้งที่ 2 เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. ปรับแก้ไขตัวแบบระบบฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเ พ่ือ
รองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วน
ต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้น าผลวิจัยมาน าเสนอใน
ภาพรวมกระบวนการการก าหนดการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลทุนมนุษย์เพ่ือการท่องเที่ยวดัง
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กระบวนการการก าหนดการบริหารจัดการฐานข้อมูลทุนมนุษย์เพ่ือการท่องเที่ยว 

เมื่อคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลใน
ด้านทุนมนุษย์เพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของ
ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ ได้  ประเภทและชนิดของข้อมู ล 
ตลอดจนความต้องการข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ

วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  ในรูปแบบของรายงาน
ประเภทต่าง ๆ เพือ่เป็นประโยชน์กับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยวของไทย 
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การศึกษาเพ่ือออกแบบระบบฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ฯ ที่จะมีประสิทธิภาพ นอกจากข้อมูลมี
ความส าคัญยิ่งแล้วระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่น ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีการออกแบบ
ระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท างานและตอบสนอง
การใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละ
กลุ่มได้นั้น จะต้องมีการติดตั้ งสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ทุนมนุษย์ ในส่วนนี้ผู้ต้องการใช้ระบบฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ฯ ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพ่ือให้
ได้มาซึ่งรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านในการใช้ระบบ
ฐานข้ อมู ล ทุ น มนุ ษย์ ฯ  เ มื่ อ ผู้ ใ ช้ ด า เ นิ นก า ร
ลงทะเบียนในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการคัดกรอง
ประเภทของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าเป็น
บุคลากร/แรงงาน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ทางการศึกษา ส าหรับหน่วยงานภาครัฐคณะผู้วิจัย
ได้ออกแบบให้สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ฯ ในส่วนของรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจะมีการส่งรหัสการเข้าระบบและรหัสผ่านให้กับ
หน่วยงานโดยตรง 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลจากเอกสารออกแบบระบบฐานข้อมูลทุน
มนุษย์ฯ โดยมีการเตรียมการให้ผู้รับผิดชอบระบบ
ฐานข้อมูลสร้างระบบฐานข้อมูลได้จาก การก าหนด
และออกแบบพจนานุกรมเพ่ือใช้กับระบบและให้
บันทึกรายละเอียดลงในระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์
โดยรวบรวมเป็นตารางจากองค์ประกอบโครงสร้างที่
ก าหนดขึ้นก่อนหน้า โดยแบ่งเป็น ชื่อของข้อมูล ชื่อ
ตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ข้อความตัวอักษร (Text) สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้งตัว
เลขและตัวอักษร ข้อมูลด้านตัวเลข (Number) 
สามารถใส่ข้อมูลเฉพาะที่เป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น 

หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น ข้อมูลที่ให้เลือกจากตัวเลือกโดยอาจ
ก าหนดให้เลือกได้ 1 ตัวเลือกหรือหลายตัวเลือก 
(Check Box) ข้อมูลที่ให้เลือกจากตัวเลือกหลาย
ตัวเลือก (Dropdown) ข้อมูลประเภทวันที่ (Date) 
ส าหรับการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่ เช่น วัน/
เดือน/ปี เกิด เป็นต้น ข้อมูลที่เก็บเป็นรูปภาพ (File) 
เช่น รูปภาพของบุคลากร ตราสัญลักษณ์ของธุรกิจ 
ตราสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้การที่มี
ขนาดของข้อมูลที่ให้ผู้กรอกสามารถกรอกได้ไม่เกิน
ค่าที่ก าหนดเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการกรอก
ข้อมูลหรือการใส่ข้อมูลเกินความจ าเป็นและ
ประหยัดทรัพยากรพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลทุนมนุษย์ฯ รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือให้ทราบรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูลนั้นๆ 
และความต้องการคือความจ าเป็นในการกรอก
ข้ อมู ลหรื อ ให้ ข้ อมู ล  ทั้ ง ที่ จ า เ ป็ นต้ อ งก รอก 
(Required) หรือเป็นตัวเลือก (Option) สามารถ
กรอกหรือไม่กรอกก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพบ
ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบการใช้
งาน ดังนั้นจึงได้วางแผนในด้านการพัฒนาทั้งในส่วน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาการใช้งาน เพ่ือการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทุนมนุษย์ฯ ที่ ได้ศึกษาวิจัยในครั้ งนี้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนได้จริงและ
เกิดความยั่งยืน 
 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน โดยการ
วางแผนในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความ
จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวและความต้องการ
ความรวดเร็วที่มากยิ่งข้ึนเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันใน
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังต้อง
เตรียมพร้อมการรองรับปริมาณผู้ใช้ในอนาคตอย่าง
เพียงพออีกด้วย นอกจากนี้การที่จะท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลทุนมนุษย์ฯ เกิดความสมบูรณ์สูงสุด 
สามารถวิเคราะห์ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ความต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
ต้ นทุ น ในการวิ เ ค ร าะห์ ต้ อ ง มี ม ากขึ้ น ดั งนั้ น
คณะผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะในด้านการก าหนด
สารสนเทศที่ควรน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์
ในอนาคตอีกด้วย 
 ระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์ที่คณะผู้วิจัยได้รับ
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังไม่สามารถ
ใช้ได้จริงเนื่องจากระบบที่ออกแบบมานั้นเป็นการ
ออกแบบขั้นต้น ยังต้องมีการด าเนินการจัดหา
องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้ระบบได้จริง 
ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ อุปกรณ์ระบบต่างๆ เช่น 
เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูล อุปกรณ์การเชื่อมต่อทางเครือข่าย ด้าน
ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบส าหรับเครื่องแม่
ข่าย ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่ างๆ ส าหรับระบบ
ฐานข้อมูลทุนมนุษย์ ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ
ด้านข้อมูล ด้านการวิเคราะห์และด้านการจัดการ
ด้านการใช้ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจัดหา
ได้จากการจัดซื้อหรือจัดเช่าขึ้นอยู่กับงบประมาณ
และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่จะรับผิดชอบ
ระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์นี้ในอนาคต นอกจากนี้
ระบบนี้ยังต้องการผู้บริหารจัดการและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลทุนมนุษย์นี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องจัดหาหรือจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการ
และด าเนินการ ทั้งนี้ต้องมีองค์ความรู้ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทุน
มนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากได้มีการ
สนับสนุนหรือจัดให้มีการด าเนินการต่อ สิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้าน
นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ทุนมนุษย์ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ ด้ า น
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต ทุ น ม นุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุณส า นั ก ง าน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยที่ ได้ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจ าปี 2555 มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ปัจจัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถานเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมรมน ช้วนปรีชา1 
พิศมัย จารุจิตติพันธ์2 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถาน
เขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขังสูงอายุ และเปรียบเทียบความแตกต่างระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ แยกตามสถานภาพ
และจิตสังคมส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุจากเรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพ มหานคร 
จ านวน 384 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง 
(IOC=1.000) และความน่าเชื่อถือ (α=0.959) ผลวิจัยสรุปว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ระดับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับปัจจัยเรือนจ าและทัณฑสถาน เพศ 
การสนับสนุนจากรัฐในด้านเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ สิทธิในการประกันสุขภาพจากรัฐ จิตสังคมด้านการรู้
คุณค่าในตัวเอง และด้านการปล่อยวาง ส่วนปัจจัยช่วงอายุ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด รายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ย
ต่อเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงิน ก าลังใจจาก
ญาติหรือเพ่ือนเฉลี่ยต่อเดือน ไม่พบความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม  

ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิต ผู้ต้องขังสูงอาย ุเรือนจ าและทัณฑสถาน  
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Factors Affecting Quality of Life of Old Inmates in Prisons and Correction 
Establishments in Bangkok. 
 

Samornmon Chuanpreech1 
Pisamai Jarujittipan2 

 

Abstract 
 
This article aimed to look into the quality of life (QOL) of old inmates in prisons and 

correction establishments in Bangkok, to analyze the relationship between psychosocial 
factors, personal status and QOL of old inmates, and to compare the difference of QOL 
across other variables. The data was collected from 384 old inmates from prisons and 
correction establishments in Bangkok.  The results showed that the old inmates’ QOL was 
at the moderate level. Total QOL was significantly associated with personal status factors 
(prisons and correction establishments, sex, state support for living expenses, eligible for 
health insurance from the state, self-appreciation and disengagement). However, age, 
education, previous monthly income, marital status, the period of imprisonment, financial 
support from their family, encouragement from the relatives or friends exhibited non-
statistically significant effect on QOL.  
 
Key words: Quality of Life (QOL), Old inmates, Prison and correctional establishment  
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บทน า 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความสนใจ

สถานการณ์ผู้สูงอายุที่กระท าผิดเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1980 (Flynn, 2000) โดยในปี ค.ศ.
1998 ถึงปี ค.ศ. 2009 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 89.2
เช่นเดียวกับในหลายประเทศเช่นสวีเดน  (Fazel, 
Grann. 2002), ฝรั่งเศส (Steiner, 2003), 
แคนาดา (Gal, 2002); ออสเตรเลีย (Grant, 
1999: online); (Dawes, 2009); และญี่ปุ่น 
(Johnson, 2000) ชี้ให้เห็นว่าหลายประเทศเผชิญ
ปัญหาเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี
ผู้ กระท าผิดสู งอายุ เ พ่ิมขึ้นจากข้อมูลส ารวจ
ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ปี พ.ศ. 2551- 2553 ชี้
ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มการเพ่ิมจ านวนผู้ต้องขัง
สูงอายุอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 25.9 โดยปี 
พ.ศ. 2551 มีจ านวน 3,276 คน ในปี พ.ศ. 2553
เพ่ิมเป็นจ านวน 4,126 คน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
82.6เป็นชายซึ่งมากกว่าหญิงประมาณ 4 เท่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 81.3เป็นผู้ต้องขังสูงอายุตอนต้น (อายุ 
60-69ปี)รองลงมาร้อยละ 16.6 เป็นผู้ต้องขัง
สูงอายุตอนกลาง (อายุ 70-79ปี) และเพียงร้อยละ 
2.2เป็นผู้ต้องขังสูงอายุตอนปลาย (อายุ 80ปีขึ้น
ไป) (กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2553: 
ออนไลน์)จากข้อมูลที่ไม่เป็นทางการและไม่มีการ
เผยแพร่ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2557 มีผู้ต้องขัง
สูงอายุทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 4,198 คน ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในเรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร 
และเขตอิสระ ซึ่งเป็นเรือนจ าและทัณฑสถาน
ขนาดใหญ่ของกรมราชทัณฑ์(กองแผนงาน กรม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ไม่เผยแพร่) จากปัญหาจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมอย่าง
ต่อ เนื่ องท า ให้ เ รื อนจ าและทัณฑสถานเขต
กรุงเทพมหานครมียอดผู้ต้องขังมากขึ้นจนเกิน

ความสามารถรองรับ ตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้น
ต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
(Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners 1955)เกิดปัญหาคน
ล้นคุก (คมชัดลึก. 2552:ออนไลน์) มีผลให้เรือนจ า
และทัณฑสถานประสบปัญหาหลายด้านเช่น 
งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ เป็นต้น 

บทความนี้ จึ งมีจุ ดประสงค์น า เสนอ
ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุใน
เรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพและ
จิตสังคมส่วนบุคคลที่มีผลกับระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขังสู งอายุ  และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคม
ส่วนบุคคลที่มีผลกับระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ต้องขังสูงอายุ และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคลที่
มีผลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุเพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางส าหรับพัฒนา
นโยบายเชิงบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกั บ เ รื อนจ า และทัณฑสถาน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถานเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคลกับระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ ต้องขั งสู งอายุ ในเรือนจ า
และทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ ต้องขั งสู งอายุ ในเรือนจ า
และทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร แยกตาม
สถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคม
ส่วนบุคคลของผู้ต้องขังสู งอายุมี ผลต่อระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ ต้องขั งสู งอายุ ในเรือนจ า
และทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ
ในเรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความแตกต่างตามสถานภาพและจิตสังคมของ
ผู้ต้องขังสูงอาย ุ
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการศึกษาบูรณาการจาก
พ้ืนฐานดัชนีวัดระดับคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลก (WHO), United Nations 

Development Programme(UNDP), แนวคิด
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)ทฤษฎีความต้องการ
ล าดับขั้นของมาสโลว์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)ได้แก่
ปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคลของ
ผู้ต้องขังสูงอายุ ประกอบด้วย เรือนจ าและทัณฑ
สถานอายุเพศระดับการศึกษาขั้นสูงสุดรายได้ก่อน
ต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรสระยะเวลา
ที่ถูกจ าคุกครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงิน
ก าลังใจจากญาติหรือเพ่ือนการสนับสนุนจากรัฐใน
ด้านเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุสิทธิในการประกัน
สุขภาพจากรัฐการรู้คุณค่าในตัวเอง  และการ
ปล่อยวาง มีผลกับตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ได้แก่ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
สูงอายุด้านการได้รับพ้ืนฐานการด ารงชีวิต (ปัจจัย 
4) ด้านสุขภาพกาย  ด้านสุขภาพจิตด้านการได้รับ
บริ ก ารสั งคมสง เคราะห์ และร าย ได้   ด้ าน
สัมพันธภาพทางสังคม ดังสรุปเป็นภาพที่ 1 

 

 

 
ระดับคุณภาพชีวิต 

-ด้านการได้รับพืน้ฐานการด ารงชีวิต 
-ด้านสุขภาพกาย 
-ด้านสุขภาพจิต 
-ด้านการได้รับบริการสังคมสงเคราะห์และรายได้ 
-ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
 

ปัจจัยด้าน 
สถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคล 

-เรือนจ าและทัณฑสถาน 
-อายุ   
-เพศ 
-ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
-รายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือน 
-สถานภาพสมรส  
-ระยะเวลาที่ถูกจ าคุก 
-ครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงิน 
-ก าลังใจจากญาติหรือเพื่อน 
-การสนับสนนุจากรัฐในดา้นเบีย้ยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
-สิทธิในการประกันสุขภาพจากรัฐ 
-การรู้คุณค่าในตัวเอง 
-การปล่อยวาง 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม 



  
 Kasem  Bundit  Journal  Volume 17 No. 1 January - June  2016 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถานเขต
กรุงเทพมหานคร 

2) ข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วน
บุคคลของผู้ต้องขังสูงอายุ ที่มีผลกับระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ใ น เ รื อ น จ า แ ล ะ ทั ณ ฑ ส ถ า น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

3) ข้อมูลเชิงบริหารจัดการเกี่ยวกับแนว
ทางการก าหนดแผน หรือนโยบายพัฒนาระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกั บ เ รื อนจ า และทัณฑสถาน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายใุนด้านต่างๆ 

ประชากรในการวิจัยได้แก่   ผู้ต้องขัง
สู ง อ า ยุ ใ น เ รื อ น จ า แ ล ะ ทั ณ ฑ ส ถ า น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 626 คน เป็นชาย 463 คน จาก
เรือนจ ากลางคลองเปรม 164 คน เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 108 คน เรือนจ าพิเศษธนบุรี 49 
คน เรือนจ าพิเศษมีนบุรี56 คน ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษกลาง 86 คน และหญิงจากทัณฑสถานหญิง
กลาง163 คน(ข้อมูลวันที่12 มีนาคม 2558) 

กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังสูงอายุในการวิจัย 
ค านวณตามสูตรยามาเน(Yamane. 1967: 886)ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากรผู้ต้องขัง
ชายสูงอายุ463 คน และหญิง 163 คนได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างชาย215 คน และหญิง 116 คนรวม 
331 คน 

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (Questionnaire)ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ 
ผ่ านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เชี่ ยวชาญ
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่ วนที่  1  ปั จจั ยด้ านสถานภาพของ
ผู้ต้องขังสูงอายุ ได้แก่เรือนจ าและทัณฑสถานอายุ
เพศ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดรายได้ก่อนต้องโทษ
เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่ถูก
จ าคุกครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงินก าลังใจ
จากญาติหรือเพ่ือนการสนับสนุนจากรัฐในด้านเบี้ย
ยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ สิทธิในการประกันสุขภาพ
จากรัฐ จ านวน 11 ข้อ  
  ส่วนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นของผู้ต้องขัง
สูงอายตุามมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิส(Likert 
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยจิตสังคม ได้แก่ การรู้
คุณค่าในตัวเอง และด้านการปล่อยวางจ านวน 11 
ข้อ 
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังสูงอายุ
ตามมาตราส่ วนประเมินค่าของลิ เคิส (Likert 
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านการได้รับ
พ้ืนฐานการด ารงชีวิต ด้านสุขภาพกาย ด้าน
สุขภาพจิตด้านการได้รับบริการสังคมสงเคราะห์
และรายได้และด้านสัมพันธภาพทางสังคม จ านวน 
36 ข้อ 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) ความเที่ยงตรง (Content Validity)
โดยพิจารณาความครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ก าหนดดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence Index: IOC) 
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(Rovinelli; &Hambleton. 1977)มากกว่า 0.5 
เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ด้ า น ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง
แบบสอบถามครั้งนี้มีค่า IOC ทั้งชุดเท่ากับ1.000 

2)ความน่าเชื่อมั่นของเนื้อหา (Content 
reliability) โ ดยน าแบบสอบถามซึ่ งผ่ านการ
ปรับปรุงแก้ไขออกท าการทดลอง (Try out) กับ
ผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ ากลางบางขวางจ านวน 30 
คนแบบสอบถามครั้ งนี้มีค่า อัลฟ่าคอนบราค
(α)เท่ากับ0.959 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามและร่วม
วางแผนกับเจ้าหน้าที่หลั งได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการเก็บข้อมูลใน
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังสูงอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปการ
เก็บข้อมูลจะค านึงถึงศักดิ์ศรีและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  ภายใต้ความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้
ข้อมูลสามารถยุติการให้ ข้อมูลหรือออกจาก
การศึกษาได้ตลอดเวลาระหว่างการศึกษา  ข้อมูล
ที่ได้จะน าเสนอในภาพรวมเพ่ือตอบวัตถุประสงค์
การศึกษา  โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล
แต่อย่างใด โดยแจกแบบสอบถามด้วยวิธีสุ่มแบบ
ง่าย (Simple random sampling) ตามสัดส่วน
จ านวนประชากรด้วยการจับฉลากระบุหมายเลข
เรี ย งตามอักษรรายชื่ อ จ านวน  400  ชุ ด ได้
แบบสอบถามที่สมบรูณ์กลับคืนจ านวน 384 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 96.0 ได้แก่ เรือนจ ากลางคลอง
เปรม 72 คน (18.8%) เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 58 คน (15.1%) เรือนจ าพิเศษ
ธนบุรี 26 คน (6.8%) เรือนจ าพิเศษมีนบุรี42 คน 
(10.9%) ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง 46 คน 
(12.0%) และทัณฑสถานหญิงกลาง 140 คน 
(36.5%) รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามก่อน
ประมวลผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ลงรหัสตัวเลขแบบสอบถามประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติดังนี้ 1) วิเคราะห์ปัจจัยสถานภาพและจิต
สังคมส่วนบุคคลของผู้ต้องขังสูงอายุ โดยแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2)วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายุโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย 
( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)แปลผล
ดังนี้ระดับน้อยที่สุด(1.00-1.50)ระดับน้อย(1.51-
2.50)ระดับปานกลาง(2.51-3.50)ระดับมาก(3.51-
4.50) ระดับมากที่สุด (4.51-5.00) ตามล าดับ
 3)วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคลกับระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ โดยวิธีวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression 
analysis) 
 4)วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุโดยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สถานภาพและจิตสั งคมส่วนบุคคลโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way Anova) 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคม
ส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง 384 คน สรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 244 คน ช่วงอายุ
ตั้งแต่ 60-88 ปี ( =64.7; S.D.=5.18) และหญิง 
140 คน (36.5%) ช่วงอายุตั้งแต่ 60-88 ปี ( =
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65.5; S.D.=4.9) ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0-83.6 เป็น
ผู้สูงอายุวัยต้น  รองลงมาร้อยละ 14.3-17.2 เป็น
ผู้สู งอายุวัยกลาง และร้อยละ 0.8 -2.1 เป็น
ผู้สูงอายุวัยปลายร้อยละ 15.1ไม่ได้เรียนหนังสือ  
ร้ อ ย ละ  5 3 . 9  มี ก า รศึ กษาสู ง สุ ด ใ นร ะดั บ
ประถมศึกษาและร้อยละ 30.9  มีการศึกษาสูงสุด
ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปร้อยละ 64.6 
เป็นผู้ที่มีรายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 18.2มากกว่า 15,000 
บาทร้อยละ 82.0 เป็นผู้ที่ เคยผ่านการสมรส
มาแล้วโดยร้อยละ 34.6 อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 13.3 
แยกกันอยู่ร้อยละ 22.1 เป็นหม้ายร้อยละ 12.0 
หย่าร้าง และร้อยละ 18.0 สถานะโสดร้อยละ 
40.4 เป็นผู้ที่มีระยะที่ถูกจ าคุกจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา 1-3 ปี ร้อยละ 24.2มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 
11.2 ช่วง 6-12 เดือน และร้อยละ 8.1  น้อยกว่า 
6 เดือนร้อยละ 60.4 เป็นผู้ที่ครอบครัวสนับสนุน
ในด้านการเงินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1,999 บาท 
ร้อยละ 15.9 เฉลี่ย 2,000-2,999 บาท และร้อย
ละ 23.7  มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 80.0
เป็นผู้ที่ได้รับก าลังใจจากญาติหรือเพ่ือนเฉลี่ยต่อ
เดือน 1-2 ครั้ง ร้อยละ 16.7 มากกว่าตั้งแต่ 3 ครั้ง
ขึ้นไป และร้อยละ 3.4  ไม่ได้รับก าลังใจจากญาติ
หรือเพ่ือนเลยร้อยละ 66.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐในด้านเบี้ยยังชีพร้อยละ 57.8  
เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการประกันสุขภาพจากรัฐมี
ปัจจัยจิตสังคมด้านการรู้คุณค่าในตัวเองในระดับ
มาก ( =3.78; S.D.=0.755) โดย ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 16.4 ระดับมาก ร้อยละ 47.9ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 33.3 ระดับน้อย ร้อยละ 1.8และ 
ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.5มีปัจจัยจิตสังคมด้าน
การปล่อยวางในระดับปานกลาง ( =3.07 ; 
S.D.=0.810) โดย ระดับมากที่สุด ร้อยละ 3.9 
ระดับมาก ร้อยละ 21.4ระดับปานกลาง ร้อยละ 
55.2 ระดับน้อย ร้อยละ 16.4และ ระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 3.1 

ความเห็นเฉลี่ยผู้ต้องขังสูงอายุเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในด้านการได้รับพื้นฐานการด ารงชีวิต 
( =3.13 ; S.D.=0.750) ด้านสุขภาพกาย 
( =2.91; S.D.=0.746) ด้านสุขภาพจิต ( =3.21; 
S.D.=0.752) ด้านการได้รับบริการสังคม
สงเคราะห์และรายได้ ( =2.84; S.D.=0.909) 
และด้ านสัม พันธภาพทางสั งคม ( =3 .41 ; 
S.D.=0.837) และองค์ประกอบคุณภาพชีวิตรวม 5 
ด้าน ( =3.14; S.D.=0.638) โดยค่าเฉลี่ยแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ า
และทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร   

ระดับคุณภาพชีวิตด้าน 

การได้รับ
พ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

การได้รับ
บริการสังคม

สงเคราะห์และ
รายได้ 

สัมพันธภาพ
ทางสังคม 

รวม 
5 ด้าน 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
3.13 0.750 2.91 0.746 3.21 0.752 2.84 0.909 3.41 0.837 3.14 0.638 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วนบุคคลกับ
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ โดยวิธี
วิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
regression analysis) พบว่าระดับคุณภาพชีวิต
รวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  กับ
ปั จ จั ย เ รื อ น จ า แ ล ะ ทั ณ ฑ ส ถ า น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครที่ผู้ ต้องขั งสู งอายุถูกคุมขั ง 
(β=0.156) เพศ (β=-0.603) การได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐเบี้ยยังชีพ (β=0.203) (ดังตาราง

ที่ 2)  ปัจจัยจิตสังคมด้านการรู้คุณค่าในตัวเอง 
(β=0.192) และด้านการปล่อยวาง (β=0.210)  
(ดังตารางที่ 3) แต่ระดับคุณภาพชีวิตรวมไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยช่วงอายุ ระดับการศึกษา
ขั้นสู งสุด รายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ถูกจ าคุกอยู่ ใน
เรือนจ า ครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงินเฉลี่ย
ต่อเดือน ก าลังใจจากญาติหรือเพ่ือนเฉลี่ยต่อเดือน 
การได้รับสิทธิในการประกันสุขภาพจากรัฐ ดัง
ตารางที ่2 

 
ตารางที ่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑ
สถานเขตกรุงเทพมหานครกับคุณภาพชีวิตรวม5 ด้าน โดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปร 
 

ระดับคุณภาพชีวิตรวม 5 ด้าน 
สัมประสิทธิ์ 
สัมพันธ์(β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(SE) 

ค่าสถิติ 
(t-test) 

ระดับนัยส าคัญ 
(p-value) 

ค่าคงที่ (β0) 2.819 .174 16.226 .000* 
เรือนจ าและทัณฑสถาน .156 .028 5.594 .000* 
ช่วงอายุ -.046 .076 -.604 .547 
เพศ -.603 .111 -5.421 .000* 
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด .046 .025 1.840 .067 
รายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือน -.001 .001 -1.407 .160 
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สถานภาพสมรส .031 .024 1.260 .209 
ระยะเวลาที่ถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ า .026 .017 1.489 .137 
ครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงิน .048 .031 1.517 .130 
ก าลังใจจากญาติหรือเพ่ือน .038 .032 1.199 .231 
การสนับสนุนจากรัฐด้านเบี้ยยังชีพ .203 .072 2.815 .005* 
สิทธิในการประกันสุขภาพจากรัฐ .091 .065 1.415 .158 
R-Square .160    
Adjusted R-Square .135    
F-statistic 6.431    
p-value .000    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตสังคมของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑ
สถานเขตกรุงเทพมหานคร  กับระดับคุณภาพชีวิตรวม 5 ด้าน โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปร 
 

ระดับคุณภาพชีวิตรวม 5 ด้าน 
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ 

(β) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน(SE) 
ค่าสถิติ 
(t-test) 

ระดับนัยส าคัญ 
(p-value) 

ค่าคงที่ (β0) 1.766 .172 10.283 .000* 
การรู้คุณค่าในตัวเอง  .192 .041 4.673 .000* 
การปล่อยวาง .210 .038 5.485 .000* 
R-Square .155    
Adjusted R-Square .150    
F-statistic 34.921    
p-value .000*    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถาน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยวิธีสถิติ t test พบว่า
ผู้ต้องขังสูงอายุทั้งชายและหญิงมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน แต่กลุ่มผู้ต้องขัง
ชายสูงอายุจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเพศ
หญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านการได้รับ

พ้ืนฐานการด า ร งชี วิ ต  ( p=0.003) และด้ าน
สั ม พันธภาพทางสั ง คม  ( p=0.022) แต่ กลุ่ ม
ผู้ต้องขังชายสูงอายุจะมีค่าเฉลี่ยด้านสุขภาพกาย
สูงกว่าเพศหญิง (p=0.001) แต่ไม่พบความ
แตกต่างกันด้านสุขภาพจิต ด้านการได้รับบริการ
สังคมสงเคราะห์และรายได้ และรวม 5 ด้าน ผล
วิเคราะห์ปัจจัยการได้รับ/ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐในด้านเบี้ยยังชีพพบว่าผู้ต้องขังสูงอายุทั้ง 2 
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กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน  แต่กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุซึ่งได้รับการ
สนับสนุนฯ จะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่ม
ไม่ได้รับการสนับสนุนฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในเกือบทุกด้าน เช่น ด้านการได้รับพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต (p=0.000) ด้านสุขภาพจิต (p=0.000) 
ด้านการได้รับบริการสังคมสงเคราะห์และรายได้ 
(p=0.000) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (p=0.001) 
และรวม 5 ด้าน(p=0.000) ยกเว้นด้านสุขภาพ
กายไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) ผลวิเคราะห์
ปัจจัยการได้รับสิทธิในการประกันสุขภาพจากรัฐ

พบว่าผู้ต้องขังสูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม มคี่าเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้ าน  แต่กลุ่ ม
ผู้ต้องขังสู งอายุซึ่ ง ได้ รับสิทธิ ฯ จะมีค่า เฉลี่ ย
คุณภาพชี วิตสู งกว่ ากลุ่ มไม่ ได้ สิทธิฯ  อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติเกือบทุกด้าน เช่น ด้านการได้รับ
พ้ืนฐานการด ารงชีวิต (p=0.000) ด้านการได้รับ
บริการสังคมสงเคราะห์และรายได้ (p=0.000) 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (p=0.005) และรวม 5 
ด้าน(p=0.007) ยกเว้นด้านสุขภาพกายและด้าน
สุขภาพจิต ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันดังตารางที่4 

 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถานเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยวิธีสถิติ t test 

เพศ 
 การสนับสนุนจากรัฐ 

ในด้านเบี้ยยังชีพ 
 สิทธิในการประกัน 

สุขภาพจากรัฐ 
 n  S.D.   n  S.D.   n  S.D. 
ด้านการได้รับพ้ืนฐานการด ารงชีวิต (ปัจจัย 4) 
ช 244 3.05 .738  ได ้ 129 3.40 .679  ได ้ 222 3.28 .739 
ญ 140 3.28 .75  ไม่ได ้ 255 2.99 .748  ไม่ได ้ 162 2.93 .718 

t=2.966, p=0.003*  t=5.411, p=0.000*  t=4.702, p=0.000* 
ด้านสุขภาพกาย     
ช 244 3.01 .731  ได ้ 129 2.98 .815  ได ้ 222 2.94 .731 
ญ 140 2.74 .743  ไม่ได ้ 255 2.88 .708  ไม่ได ้ 162 2.87 .765 

t=3.402, p=0.000*  t=1.221, p=0.223  t=922, p=0.357 
ด้านสุขภาพจิต     
ช 244 3.21 .797  ได ้ 129 3.40 .691  ได ้ 222 3.24 .756 
ญ 140 3.22 .669  ไม่ได ้ 255 3.12 .765  ไม่ได ้ 162 3.18 .747 

t=0.156, p=0.876  t=3.568, p=0.000*  t=0.768, p=0.443 
ด้านการได้รับบริการสังคมสงเคราะห์และรายได้ 
ช 244 2.82 .965  ได ้ 129 3.24 .864  ได ้ 222 3.00 .874 
ญ 140 2.86 .807  ไม่ได ้ 255 2.63 .863  ไม่ได ้ 162 2.62 .913 

t=0.462, p=0.644  t=6.526, p=0.000*  t=4.080, p=0.000* 
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ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ช 244 3.33 .885  ได ้ 129 3.61 .794  ได ้ 222 3.51 .800 
ญ 140 3.54 .734  ไม่ได ้ 255 3.30 .841  ไม่ได ้ 162 3.27 .869 

t=2.308, p=0.022*  t=3.480, p=0.001*  t=2.841, p=0.005* 
รวมองค์ประกอบ5 ด้าน     
ช 244 3.16 .663  ได ้ 129 3.34 .679  ได ้ 222 3.21 .663 
ญ 140 3.10 .591  ไม่ได ้ 255 3.04 .591  ไม่ได ้ 162 3.04 .589 

t=0.885, p=0.377  t=4.350, p=0.000*  t=2.722, p=0.007* 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
 

ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑ
สถานเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจัย
สถานภาพและด้านจิตสังคมส่วนบุคคลโดยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่าความแตกต่างของปัจจัยเรือนจ า
และทัณฑสถานการรู้คุณค่าในตัวเอง และการ
ปล่อยวาง มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.000)แต่ไม่พบความ
แตกต่างของช่วงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดรายได้
ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือน สถานะภาพสมรส 
ระยะเวลาที่ถูกจ าคุกจนถึงปัจจุบันครอบครัว
สนับสนุนในด้านการเงินเฉลี่ยต่อเดือนและก าลังใจ
จากญาติหรือเพ่ือนเฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางที่5 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) 

ตัวแปร n  S.D.  ตัวแปร n  S.D. 
เรือนจ าและทัณฑสถาน  ระยะเวลาที่ถูกจ าคุกจนถึงปัจจุบัน 
รจก.คลองเปรม 72 2.81 .620  <6 เดือน 31 3.06 .574 
รจพ.กรุงเทพฯ 58 3.10 .519  7 – 12 เดือน 43 3.33 .644 
รจพ.ธนบุรี 26 3.39 .629  1 – 2 ปี 78 3.13 .543 
รจพ.มีนบุรี 42 3.40 .734  2 – 3 ปี 77 3.09 .672 
ท.บ าบัดกลาง 46 3.46 .585  3 – 4 ปี 38 3.18 .609 
ท.หญิงกลาง 140 3.10 .591  4 – 5 ปี 24 3.29 .624 
  >5 ปี 93 3.06 .704 
F =9.274, p <.001  F =1.238, p=0.286 
ช่วงอายุ   ครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงินต่อเดือน 
60 – 69ปี 317 3.16 .580  <1,000 บาท 118 3.10 .619 
70 – 79ปี 62 3.11 .595  1,000 – 1,999 บาท 114 3.11 .606 
>80 ปี 5 3.08 .515  2,000 – 2,999 บาท 61 3.16 .663 

  >3,000 บาท 91 3.20 .687 
F =0.129, p=0 .879  F=0.480, p=0.697 
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  ก าลังใจจากญาติ/เพื่อนเฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่ได้เรียน 58 3.02 .546  0 ครั้ง 13 3.00 .408 
ประถมศึกษา 207 3.14 .667  1 ครั้ง 238 3.08 .628 
มัธยมศึกษาตอนต้น 35 3.20 .719  2 ครั้ง 69 3.26 .656 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

35 3.26 .657  3 ครั้ง 13 3.38 .768 

อาชีวะศึกษา 15 3.13 .352  >3 ครั้ง 51 3.22 .642 
ปริญญาตรี        30 3.10 .607      
ไม่ระบุ 4 3.25 .500      

F =0.645, p=0.695  F =1.984, p=0.096 
รายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อเดือน  การรู้คุณค่าในตัวเอง    
<5,000 บาท 71 3.11 .667  น้อย 9 2.56 .726 
5,001 – 10,000 
บาท 

177 3.20 .594  ปานกลาง 128 2.94 .482 
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10,001 – 15,000 
บาท 

66 3.09 .696  มาก 247 3.26 .668 

>15,000 บาท 70 3.06 .657      
F =1.051, p=0.370  F =16.007, p=0.000 
สถานะภาพสมรส     การปล่อยวาง    
โสด 69 3.03 .747  น้อย 75 2.93 .844 
สมรสอยู่ด้วยกัน 133 3.14 .641  ปานกลาง 212 3.06 .507 
สมรสแยกกันอยู่ 51 3.35 .522  มาก 97 3.46 .596 
     F =19.850, p=0.000 
หม้าย 85 3.09 .610      
หย่าร้าง 46 3.13 .582      

F =2.081, p=0.083      
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ตารางที ่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้วยการทดสอบสถิติภายหลัง (Post Hoc) แบบ Tamhane 

เรือนจ าและ 
ทัณฑสถาน  

รจก. 
คลอง
เปรม 

รจพ.
กรุงเทพฯ 

รจพ. 
ธนบุรี 

รจพ. 
มีนบุรี 

ท. 
บ าบัด
กลาง 

ท. 
หญิงกลาง 

รจก.คลองเปรม 2.81 - -.298 -.541* -.599* -.651* -.294* 
รจพ.กรุงเทพฯ 3.10 .298 - -.243 -.301 -.353* .003 
รจพ.ธนบุรี 3.35 .541* .243 - -.059 -.110 .246 
รจพ.มีนบุรี 3.40 .599* .301 .059 - -.052 .305 
ท.บ าบัดกลาง 3.46 .651* .353* .110 .052 - .357* 
ท.หญิงกลาง 3.10 .294* -.003 -.246 -.305 -.357* - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต

ผู้ต้องขั งสู งอายุ เรือนจ าและทัณฑสถานเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยทดสอบสถิติภายหลัง (Post 
Hoc) แบบTamhane พบผู้ต้องขังสูงอายุทัณฑ
สถานบ าบัดพิเศษกลาง เรือนจ าพิเศษมีนบุรี
เรือนจ าพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง และ

เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตไม่แตกต่างกัน โดยสูงกว่าเรือนจ ากลางคลอง
เปรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังตารางที่  6
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
สูงอายโุดยทดสอบสถิติภายหลัง (Post Hoc) แบบ
Tamhane พบผู้ต้องขังสูงอายุที่มีการรู้คุณค่าใน
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ตัวเองในระดับมากจะมีคุณภาพชีวิตสู งกว่ า
ผู้ต้องขังสูงอายุที่มีระดับการรู้คุณค่าในตัวเองใน
ระดับน้อยอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับผู้ต้องขัง
สูงอายุที่มีการปล่อยวางในระดับมากจะมีคุณภาพ

ชีวิตสูงกว่าผู้ต้องขังสูงอายุที่มีระดับการรู้คุณค่าใน
ตัวเองในระดับปานกลางและน้อยตามล าดับดัง
ตารางที่ 7 

 
 
ตารางที ่7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุที่มรีะดับตัวแปรจิตสังคมต่างกัน 
ด้วยการทดสอบสถิติภายหลัง (Post Hoc) แบบ Tamhane 

ตัวแปรจิตสังคม  น้อย ปานกลาง มาก 
ด้านการรู้คุณคา่ในตัวเอง น้อย 2.56 - -.382 -.708 
 ปานกลาง 2.94 .382 - -.326* 
 มาก 3.26 .708 .326* - 
ด้านการปล่อยวาง น้อย 2.93 - -.128 -.531* 
 ปานกลาง 3.06 .128 - -.403* 
 มาก 3.46 .531* .403* - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้สรุปว่าตัวอย่างผู้ต้องขัง
สู ง อ า ยุ เ รื อ น จ า แ ล ะ ทั ณ ฑ ส ถ า น เ ข ต
กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ใน
ร ะดั บ ป า น ก ล า ง ชี้ ว่ า ผู้ ต้ อ ง ขั ง สู ง อ า ยุ เ ข ต
กรุงเทพมหานครสามารถด ารงชีวิตในเรือนจ า
และทัณฑสถานได้ตามอัตภาพ ภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการของเรือนจ าและทัณฑสถานที่
ด าเนินการในปัจจุบันสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ ากลางและทัณฑสถาน
หญิงพิษณุโลก จ านวน 161 คน ที่รายงานว่า
ผู้ต้องขังสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปาน
กลางทุกด้าน (สุวภัทร พิรณฤทธิ์, 2555) ต่างจาก
ข้อมูลการศึกษาในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ า
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 74 คน ที่รายงานว่า
ผู้ต้องขังสูงอายมีุปัญหาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจมาก

ที่สุดรองลงมาคือด้านร่างกายด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมและด้านสภาพแวดล้อมตามล าดับ 
(ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์; อุดมค าขาดม; และประภาพร 
มโนรัตน์ .  (2555)การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วน
บุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ
พบว่าปัจจัยด้านสถานภาพและจิตสังคมส่วน
บุคคลได้แก่ เรือนจ าและทัณฑสถานเพศการ
สนับสนุนจากรัฐเบี้ยยังชีพ การรู้คุณค่าในตัวเอง 
และการปล่อยวางมีความสัม พันธ์ กับระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังสูงอายุใน
เรือนจ าและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร แต่
ไม่พบความสัมพันธ์กับปัจจัยช่วงอายุ  ระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด รายได้ก่อนต้องโทษเฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ถูกจ าคุกอยู่ใน
เรือนจ าครอบครัวสนับสนุนในด้านการเงินก าลังใจ
จากญาติหรือเพ่ือนรับสิทธิในการประกันสุขภาพ
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จากรัฐ  สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาในกลุ่ม
ผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ ากลางและทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก (สุวภัทร พิรณฤทธิ์ ,2555) ที่ระบุว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ ส่วนปัจจัยอายุ อาชีพ 
รายได้ การติดต่อครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยระดับการศึกษาขั้นสูงสุด สถานภาพสมรส 
ก าหนดโทษที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขังสูงอายุ แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งไม่
พบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆดังกล่าวกับระดับ
คุณภาพชีวิตแต่อย่างใดต่างจากผลศึกษาใน
ผู้สู งอายุชาวกรีกจ านวน 180 คน ที่ ระบุว่ า
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60-74 ปีสูงกว่าผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีการ
สมรสสูงกว่าผู้ที่หย่าร้างแต่ผู้ที่หย่าร้างมีคุณภาพ
ชีวิตสูงกว่าที่ เป็นม่าย (Thomopoulou, I.; 
Thomopoulou, D.; Koutsouki, D. 2010)การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในผู้ต้องขัง
สูงอายุครั้ งนี้พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพจิต ด้านการได้รับบริการสังคมสงเคราะห์
และรายได้ ของหญิงและชายไม่ต่างกันแต่ชายจะมี
คุณภาพชีวิตด้านการได้รับพ้ืนฐานการด ารงชีวิต 
และด้านสัมพันธภาพทางสังคมต่ ากว่าหญิง ด้าน
สุขภาพกายหญิงจะต่ ากว่าชาย สอดคล้องกับผล
ศึกษาในผู้สูงอายุชาวจีน จ านวน 356 คน ที่ระบุ
ว่าปัจจัยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในผู้สูงอายุชาย
คือการไม่เจ็บป่วย การมีสถานะทางการเงินที่ดีการ
ไม่ขัดแย้งกับผู้ อ่ืนการมีลูกหลานเป็นเพ่ือนและ
ประสิทธิภาพของตัวเองในขณะที่ปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเพศหญิง
ได้แก่การไม่เจ็บป่วย การไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน การมี
บทบาทในสังคมการท ากิจกรรมส่วนตัว และ

กิจกรรมกลุ่ม(Chen; Murayama; Kamibeppu. 
2010) ผู้ต้องขังสูงอายุซึ่งมีปัจจัยการสนับสนุนจาก
รัฐในด้านเบี้ยยังชีพจะมีคุณภาพชีวิตทุกด้านสูง
กว่าผู้ไม่ได้รับการสนับสนุนฯยกเว้นด้านสุขภาพ
กายเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุซึ่งมีปัจจัย
ได้รับสิทธิ ในการประกันสุขภาพจากรัฐ จะมี
คุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มไม่ได้รับสิทธิฯเกือบทุก
ด้านยกเว้นด้านสุขภาพกายและด้านสุขภาพจิต
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาการปรับตัวของ
ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ระบุว่า
ผู้ต้องขังฐานะการเงินดีและพ้ืนฐานทางสังคมสูงจะ
ปรับตัวได้ช้า  และผู้ต้องขังสูงอายุสามารถปรับตัว
ได้ดีกว่าผู้ต้องขังที่อายุน้อยเพราะสามารถปรับตัว
ต่อสถานการณ์ได้ดีกว่า ผู้ต้องขังที่ต้องขังมานาน
จะแสดงอ านาจด้วยการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ตัวเอง ผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติ
เยี่ ยมมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่า
ผู้ต้องขังอ่ืน โดยจะเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์
ต่อผู้ต้องขังด้วยกันและกับเจ้าหน้าที่(กรรณิการ์ 
ค าหลิ้ม, 2548)ปัจจัยความแตกต่างของเรือนจ า
และทัณฑสถานที่เป็นสถานที่คุมตัวผู้ต้องขังแต่ละ
แห่งมีผลกับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ โดย
ผู้ต้องขังสูงอายุในทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง 
เรือนจ าพิเศษมีนบุรีเรือนจ าพิเศษธนบุรี ทัณฑ
ส ถ า น ห ญิ ง ก ล า ง  แ ล ะ เ รื อ น จ า พิ เ ศ ษ
กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าเรือนจ า
กลางคลองเปรม ซึ่ งยังไม่สามารถอธิบายได้  
จ าเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอ่ืนๆภายใน
เรือนจ าและทัณฑสถานเพ่ิมเติมปัจจัยจิตสังคม
ด้านการรู้คุณค่าในตัวเองหรือด้านการปล่อยวางมี
ผลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ โดย
พบว่าการรู้คุณค่าในตัวเองหรือการปล่อยวางใน
ระดับสูงกว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่า  สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาในผู้ต้องขังสูงอายุ  ที่ระบุว่ า
ความเครียดมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวที่ไม่ดี
และส่งผลกับสุขภาพท าให้เกิดภาวะทุกข์  ร้อยละ 
34.0มีปัญหาด้านร่างกาย เช่นปวดหัวข้างเดียว 
ร้อยละ 14.0 มีปัญหาด้านอารมณ์มีความหงุดหงิด
ร าคาญโกรธง่ายร้อยละ16.0 มีปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่พบมากสุด คือสับสน คิดวนเวียนเรื่อง
เดิมการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ความเครียดลดลง 
(เยาวณาเชื้อเมืองพาน, 2549) สอดคล้องกับผล
ศึกษาในผู้ต้องขังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม การรวมกลุ่มจากความใกล้ชิดพ่ึงพาอาศัยกัน 
รูปแบบความสัม พันธ์ ในลั กษณะการ พ่ึงพา 
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางวัตถุและจิตใจปรึกษาปลอบโยนและ
ให้ก าลังใจ (รัตนภรณ์เวียงนาค, 2547) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) เชิงนโยบาย-ควรก าหนดแผน หรือ
นโยบายเชิงบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ต้องขังสูงอายุโดยพิจารณารายละเอียดความ
แตกต่าง และปัจจัยเชิงบริหารจัดการ ของเรือนจ า
และทัณฑสถานแต่ละแห่ง  

2) เชิงวิชาการ-การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญ  พบตัวแปรที่มี ผลกับระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ  เป็นแนวทาง
การศึกษาต่อยอดในเชิงลึกและการวิจัยเชิ ง
คุณภาพต่อไป 
    
กิตติกรรมประกาศ 

ข อ บ คุ ณ  ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์  เ รื อ น จ า
และทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานครเรือนจ ากลาง
บางขวางที่อนุญาตให้ เก็บข้อมูล รวมทั้งกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลศ.ดร.
อภิชาต ภัทรธรรม, ศ.ดร.จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ว่าที่ 
พ.ต. ดร.รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง, 4) รศ.ดร.สากล สถิต
วิ ท ย านั นท์ แ ล ะ  ผศ . ดร . ส มยศ  อว เ กี ย ร ติ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ ก รุ ณ า ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
แบบสอบถาม 
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แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามซีแลนด์   
ทรานสปอร์ต จ ากัด 
                           

กุลิสรา บุญมาเครือ1 

สุธรรม พงศ์ส าราญ2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงานของบริษัท สยามซีแลนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด จ านวน 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผลจาก
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท างานในแผนกขนส่ง การศึกษาระดับ 
ปวส. และประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานบริษัท 
สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านของ
ปัจจัยจูงใจพบว่าลักษณะของงานที่ท า มีค่ามากท่ีสุด  รองลงมา คือ ด้านการยอมรับ ด้านความส าเร็จ
ในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในงานที่ท า และด้านความรับผิดชอบ ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ แผนก ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน
บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญท่ี  0.05 
 
ค าส าคัญ :  แรงจูงใจในการท างาน  ผลการปฏิบัติงาน 
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Guidelines for Work Motivation of Employees in Siam Sea Land Transport 
Co., Ltd.  

 
Kullitsara Boonmakhrun1 

Suthum Phongsamran2 
Abstract 
 The primary purpose of this study was to develop motivational guidelines for 
employees in Siam Sea Land Transport Co., Ltd. A sample survey, with 
questionnaires, of 100 employees was conducted to collect data for analytical 
purposes of the research.   
 Results revealed that most of the respondents were females, completed 
vocational school level, work in the transportation section, and had 5-10 years work 
experience. The sample employees in the Siam Sea Transport Co., Ltd. exhibited in 
average a high level of work motivation. It was also revealed that the most 
motivating factors were job characteristic, recognition, work success, progress 
opportunity, and responsibility. The personal differences in terms of gender, 
education, department, and work experience had no effect on work motivation at 
0.05 statistically significant level. 
 
Keywords: Work motivation, Work performance. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
 ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สภาพในการแข่งขันสูง ประกอบกับการส่งเสริม
การลงทุนในระบบงานโลจิสติกส์ หรือการขนส่ง
ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อกล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน
ในองค์การ  มักจะมีเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นค าถาม
ส าคัญนั้นก็คือ องค์การมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด ซึ่ ง เป็นค าตอบที่หลากหลายทาง
ความคิด และแตกต่างกันไปตามองค์ความรู้และ
ประสบการณ์  ป ระกา รหนึ่ ง ที่ ส า คั ญคื อ
ประสิทธิภาพในองค์การยังจ ากัดอยู่ในหลาย ๆ 
ประการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และ
ภาคเอกชน ดังนั้นในสภาวะที่ต้องแข่งขัน 
จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ
เกิดขึ้น  ซึ่งต้องน านโยบายทรัพยากรมนุษย์มา
ใช้ในองค์กรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย
เหตุนี้แต่ละองค์การจึงพยายามเสาะแสวงหา
ทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณภาพ และมี
ปริมาณที่เพียงพอ และในบรรดาทรัพยากร
เหล่านั้น คนจัดเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารขององค์การจะต้องสรร
หาและธ ารงรักษาไว้ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที ่
 แรงจู ง ใจ  เป็ นสิ่ งน า ไปสู่ ก ารสร้ า ง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน หาก
ให้ ก า รท า ง านมี ป ระสิ ทธิ ภ าพต้ อ งส ร้ า ง
แรงผลักดันที่ เป็นต้นเหตุของพฤติกรรมให้
เ หมาะสม  แร งจู ง ใ จที่ เ หมาะสมจะ เป็ น
แรงผลั กดั น ให้พนั ก งานท า งานได้ ส า เ ร็ จ 
ความส าเร็จที่ได้จะเป็นเหตุให้พนักงานได้รับการ
ยอมรับจากผู้อ่ืนและสังคมโดยรวมในองค์การ 
แรงจูงใจที่ดีจะน ามาซึ่งความร่วมมือรวมใจของ
คนทั้ งองค์การ  การสร้ างแรงจู ง ใจให้แก่
พนักงาน จึงเป็นสิ่งต้องท าอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง การสร้างแรงจูงใจนั้นต้องค านึงถึง
ปัจจัยด้านการเงิน ด้านสวัสดิการ ด้านที่อยู่

อาศัย สถานที่ท างานและการให้บริการต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม เพราะปัจจัยเหล่านี้ เป็นสิ่ง
ส าคัญมากส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน การมี
ความมั่นคงในอาชีพการงานย่อมส่งผลดีต่อขวัญ
และก าลังในการท างาน 
 ด้วยเหตุผลนี้ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษา
เรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญเป็นแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลยุทธ์
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทสยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากั ด  ให้ มีพฤติ กร รมการปฏิบั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่
บริษัท 
แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 
 ท ฤ ษ ฎี  2  ปั จ จั ย ข อ ง  Herzberg 
(Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้มีการ
พัฒนาโดย Frederick Herzberg ในปี ค.ศ. 
1950-1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1960-
1969 (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 
2550) ซึ่งเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการ
ท างาน ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดที่มี
ขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไป
ยังความไม่พึงพอใจ (No Satisfaction) และ
การได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factors) และแนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่
พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความไม่มี
ความไม่พึงพอใจ (No Dissatisfaction) และ
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene 
Factors) หรือกล่าวได้ว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัย 
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็น
ตัวกระตุ้นในการท างาน และ (2) ปัจจัยอนามัย
หรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ
ท างาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

หมายถึง ความเต็มใจของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
เพ่ือให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 

2. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานด้ านความส า เ ร็ จ ในการท า งาน 
(Achievement) หมายถึง การที่สามารถ
ท างานได้ส าเร็จทันตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วม
ในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จัก
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานส าเร็จ ก็
เกิดความรู้สึกพอใจในความส าเร็จนั้น ได้แก่ 
การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจใน
การท างานของตนเองได้ตามความเหมาะสม 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของงาน 
และผลของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

3. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พ นั ก ง า น ด้ า น ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ 
(Recognition) หมายถึง การได้รับความยอมรับ
นับถือจากบุคคลรอบข้าง หรือได้รับการยกย่อง
ชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้กาลังใจ
หรือการแสดงออกอ่ืนใด ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่อง
ชมเชยภายในองค์กร ความภาคภูมิใจในอาชีพ 
การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และการมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีในอาชีพ เป็นต้น 

4. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

(Advancement)หรือโอกาสในการเจริญเติบโต 
(Possibility of Growth) หมายถึง การมี
โอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับ
การเลื่อนขั้นเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ การมีโอกาส
ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือการได้รับการ
ฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากร
ในองค์กรอยากท างาน 

5. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานด้านลักษณะงานที่ท า (Work Itself) 
หมายถึง ความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความส าคัญ มีคุณค่า 
เ ป็ น ง า น ที่ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด  มี ค ว า ม ท้ า ท า ย
ความสามารถในการทางาน ความมีอิสระในการ
ทางาน งานที่ท าเป็นงานที่ตรงกับความถนัด
และตรงความรู้ที่ได้ศึกษามา เป็นต้น 

6. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พ นั ก ง า น ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Responsibility) หมายถึง การได้มีโอกาสได้รับ
มอบหมายงานหรือมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระ
ในการท างาน ได้แก่  ความเหมาะสมของ
ปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ
ในงานที่รับผิดชอบ และได้รับมอบหมายงาน
ส าคัญ เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามซีแลนด์       
ทรานสปอร์ต จ ากัด  
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กรอบแนวคิด ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. เพศ 
2. แผนก 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ท างาน 

 

1. ด้านลักษณะงานที่ท างาน 
2. ด้านความรับผิดชอบ 
3. ด้านการยอมรับ 
4. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
5. ด้านความส าเร็จในการท างาน 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่ อง  แนวทางการสร้ า ง

แรงจูงใจในปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยผู้ศึกษา
ได้ก าหนดวิธีการในการศึกษา ดังนี้ 
 
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ 
ประกอบด้วย  
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น
ข้อมูลที่ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท 
สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
ข้อมูลที่ศึกษาจากรายงาน วารสาร หนังสือพิมพ์  
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใน
การท างาน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน
ของพนักงานบริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 61/143 ซอย
ทวีมิตร 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต      
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ส านักงานสาขา 
และตั้งอยู่เลขที่ 589/13 หมู่ที่ 7 ต าบลมะขาม
คู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งมีจ านวน
พนักงานทั้งหมด 120 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
, 2558) เลือกตัวอย่างจ านวน 100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ แผนก ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน จ านวน 4 ข้อ 
โดยเป็นแบบเลือกตอบทุกข้อ 
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามซีแลนด์  
ทรานสปอร์ต จ ากัด ศึกษาปัจจัยจูงใจหรือ
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ เป็นแรงจูงใจ
ภายในที่ถูกกระตุ้นจากลักษณะของงานเฉพาะ 
ด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) ด้าน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น 
(Advancement) ลักษณะงานที่ท า (Work 
Itself) และด้ านความรั บผิ ดชอบ 
(Responsibility) ลักษณะเป็นมาตรวัด
ประมาณค่า (Likert’s Scale) 5 ระดับ จ านวน 
25 ข้อ  
 ตอนที่  3 ข้อ เสนอแนะในการสร้ า ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
  

ค า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามซีแลนด์  
ทรานสปอร์ต จ ากัด มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัด
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ประมาณค่า (Likert’s Scale) ซึ่งมีค าตอบให้
เลือก 5 ค าตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
ระดับความคิดเห็น เกณฑ์การให้คะแนน 
เห็นด้วยมากที่สุด  5 
เห็นด้วยมาก   4 
เห็นด้วยปานกลาง  3 
เห็นด้วยน้อย   2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด  1 
 เกณฑ์การแปลผลระดับปัจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษา
ก าหนดไว้ 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
 ระดับสูง  3.68 - 5.00  คะแนน 
 ระดับปานกลาง 2.34 – 3.67 คะแนน 

ระดับต่ า  1.00 – 2.33 คะแนน 
 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้
พิจารณาเนื้ อหาของแบบสอบถามเ พ่ือขอ
ค าแนะน า จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมมีความเที่ยงตรงยิ่งข้ึน และด าเนินการ
ในขั้นต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานบริษัท สยาม 
ซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ านวน 100 ชุด 
โดยได้กลับคืนมา 100 ชุด คิดเป็น (ร้อยละ 
100) และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนน าไปวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการศึกษาถึง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
สยาม ซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยเลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
Statistics) เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ใช้การวิเคราะห์
ความถี่  (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือใช้พรรณนาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ แผนก ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน และปัจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามซี
แลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมติฐาน วิเคราะห์
หาค่า T–test, F-test และ One Way ANOVA 

ส าหรับสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน จะใช้
การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
เป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 
95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน เมื่อพบว่าค่า 
Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศ 

เพศ mean SD t df Sig 

ชาย                                  4.23                 0.240                   -1.446              98 0.153 
หญิง         4.29               0.133    

 

    จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่า t–test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.153 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงว่า พนักงานบริษัท สยามซี
แลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด เพศที่แตกต่างกันมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่  2 การทดสอบสมมุติฐานค่าความแปรปรวนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามแผนก 
แรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน                                                                        SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม                                         0.0071 2 0.024 0.656 0.581 
ภายในกลุ่ม                                      3.485 96 0.036   
รวม                             3.556 99    

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ด้วยค่า One-Way ANONA ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.581 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทาง 
 

 
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า พนักงาน บริษัท 
สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ที่ท างานใน
แผนกแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานค่าความแปรปรวนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

แรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน                                                                        SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม                                         0.110             2 0.055          1.547                  0.218 
ภายในกลุ่ม                                      3.446          97 0.036   
รวม                             3.556 99    

 
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า 
One-Way ANONA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.218 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า พนักงาน บริษัท 
สยามซีแลนด์  ทรานสปอร์ต จ ากัด ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

  



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 17 No. 1 January - June  2016 

ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานค่าความแตกต่างความแปรปรวนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

แรงจูงใจการปฏิบัติงาน                                                                                SS df MS F sig 

ระหว่างกลุ่ม                                0.073 2 0.037 1.022 0.364 
ภายในกลุ่ม                              3.483 97 0.036   
   รวม                            3.556 99    

 

จากตารางที่ .4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่า One-Way ANONA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.364 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า พนักงาน บริษัท 
สยามซี แลนด์  ทร านสปอร์ ต  จ า กั ด  ที่ มี
ประสบการณ์ท า งานแตกต่ างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท างานในแผนกขนส่ง 
การศึกษาระดับ ปวส. และประสบการณ์ท างาน 
5-10 ปี  
 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามซีแลนด์          
ทรานสปอร์ต จ ากัด 
 ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บริษัทสยามซีแลนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าลักษณะ
ของงาน ที่ท ามีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
การยอมรับ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้ าในงานที่ท าและด้ านความ
รับผิดชอบ ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ด้านดังนี้ 
 ด้ า นลั กษ ณ ะข อง ง า น ที่ ท า  พบ ว่ า 
พนักงานส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้

ความสามารถ ไม่ว่าลักษณะงานจะเป็นเช่นไร ก็
ตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จ โดยปฏิบัติงานที่ตน
สนใจและถนัด มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 ด้านความรับผิดชอบ พนักงานช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน มี
ค ว ามสามารถ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี เมื่อได้รับมอบหมาย
งานจะท างานนั้นให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
ยอมรั บผิ ด เ มื่ อ เ กิ ดข้ อผิ ดพลาดจากการ
ปฏิบัติงาน และใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างรู้
คุณค่า 
 ด้ า น ก า ร ย อ ม รั บ  พ นั ก ง า น ตั้ ง ใ จ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บริษัทฯ เกิดผลก าไร รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เมื่อผู้บริหารรับฟังความ
คิดเห็น ท าให้มีก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 
เมื่อผลงานเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ถือ
ว่ า เป็ นการ ได้ รั บกา รยกย่ อ งชม เชย เป็ น
ความส าเร็จสูงสุด  
        ด้านความก้าวหน้าในงานที่ท า  การ
พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ
เป็นพ้ืนฐาน สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
การท างานระหว่างแผนกได้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ส าคัญในการปฏิบัติงาน ได้มี โอกาสในการ
พิจารณาได้รับการเลื่อนต าแหน่ง และพิจารณา
เพ่ิมเงินเดือนถือเป็นความก้าวหน้าในการที่ท า 
 ด้านความส าเร็จในการท างาน พนักงาน
สามารถปฏิบัติ งานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกครั้ง ในการท างาน



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 
ให้ส าเร็จจะส่งผลให้พนักงานมีความพยายามใน
การท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น  เมื่อการด าเนินงาน
เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงาน 
พนักงานจะหาทางแก้ไขจนงานนั้นส าเร็จ และ
การท างานไม่ ให้ มี ข้ อผิ ดพลาดถื อว่ า เกิ ด
ความส าเร็จในการท างาน  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท สยามซี
แลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด เพศ แผนก ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ที่ต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยจู ง ใจที่มีผลต่อการปฏิบัติ งาน 
บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ใน
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูงทุกด้านทั้ง
ด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) ด้าน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น 
(Advancement) ลักษณะงานที่ท า (Work 
Itself) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ตามล าดับ อาจเป็นเพราะบริษัท สยามซีแลนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนขนาด
กลาง มีการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการที่
ร่วมหุ้นลงทุนของบริษัทและมีผู้จัดการใหญ่เป็น
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท มีอ านาจการตัดสินใจ
ในทุกเรื่องและใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ทุกแผนกและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยสอด
คลองกับการวิจัยของวรินธร แก้วคล้าย (2549:  
บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาเรื่ องแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติ ง านของพนักงานบริษัท  ทิพย

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีแรงจูงใจด้านนโยบายการ
บริหารงานอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจใน
ระดับปานกลาง คือ 1) ความมั่นคงและ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  2) 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล  แ ล ะ  3) 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน  มีแรงจู ง ใจ ในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
           ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด เพศ แผนก 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่
ต่างกัน อาจเป็นเพราะเพศ แผนก ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน เป็น
ปัจจัยที่ ไม่ ได้ส่ งผลให้ เกิดแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน แต่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
มากกว่า เช่น เพศ จะเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ที่ท า รวมทั้งระดับความทะเยอทะยานและ
ความต้องการทางด้านการเงิน ส่วนเพศหญิงมี
ความอดทนท างานที่ต้องใช้ฝีมือ และงานที่
ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าชาย ส่วน
แผนกเป็นความสนใจในงานเฉพาะด้านบุคคลที่
สนใจในงาน และได้ท างานที่ตนเองถนัดและได้
ใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการ
ท างานได้อย่างเต็มที่ และระดับการศึกษามักจะ
ขึ้นอยู่ กับงานที่ท าว่ า เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของเขาหรือไม่ ส่วนประสบการณ์
การท างานเมื่อบุคคลท างาน มานานจนมีความรู้
ความช านาญในงานนั้นมากขึ้น จะเกิดความพึง
พอใจกับงานที่ท าหรือพอใจงานใหม่ที่ใกล้เคียง
ประสบการณ์เดิม โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรังสรรค์ อ่วมมี (2550) ที่พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าไม่
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แตกต่างกัน  รังสิมา เหลืองอ่อน (2549) ที่
พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา มี
ความต้องการแรงจูง ใจในการท างานโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และวรินธร แก้วคล้าย 
(2549) ที่พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน  มีแรงจู ง ใจ ในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ส าหรับ
น าไปใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ 
 ควรมีการสร้างมาตรฐานให้กับองค์กรใน
ด้านการประสานงานให้กับหน่วยงานภายใน
องค์กร ให้มีความถูกต้องและความชัดเจนของ
ผลงานที่สอดคล้องกับการขอประเมินคุณภาพ 
 ด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กร ยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร บริษัทจึงควร
เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือก าหนดนโยบายของบริษัท มี
การน าความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้
และกล่าวชมเชยบุคคลหรือฝ่ายงานที่ เสนอ
ความคิดเห็นนั้น เมื่อพนักงานเห็นว่านโยบาย
ต่าง ๆ ที่ เป็นนโยบายที่มาจากทุกฝ่ายร่วม
ก าหนดก็จะยอมรับ รู้สึกผูกพัน ยินดีที่จะปฏิบัติ
ตาม ท าให้พนักงานได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร 
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหนับงานวิจัย 
 การศึกษาครั้ งต่อ ไป ควรศึกษาเชิ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างาน
และความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร 
ให้มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผู้ศึกษาเห็นควร
ให้มกีารด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 เ งินค่ าตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ 
(โบนัส) ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก       
ที่เป็นปัจจัยสุขอนามัย ซึ่งไม่ใช่สิ่งจูงใจโดยตรง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ฉะนั้น
แล้วการท างานที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กรสูงขึ้น ควรเป็นปัจจัยจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการท างานด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ลักษณะงานที่ท า และด้านความรับผิดชอบ สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้น ให้บุคคล
ในองค์ กรปฏิบั ติ ได้ อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ 
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควร 
สนับสนุนและให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นหลัก
ใหญ่ในการท างาน 
 ด้านความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป บริษัทควรสื่อสารให้
พนักงานรับทราบถึงสถานภาพของบริษัททั้ง
ความเจริญก้าวหน้าในผลประกอบการ หรือการ
ลดลงของผลประกอบการ รวมถึงการสื่อสารให้
พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนิน
กิจการ ต่อไปได้ของบริษัทต้องอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจจากพนักงาน เพ่ือแสดงให้พนักงาน
เห็นความส าคัญของตัวเองต่อบริษัท 
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ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์1 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา2  
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน              
ทุนทางอาชีพของบุคคลที่ประกอบด้วยความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ และบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบวัดดังนี้ ก าหนดแนวคิดของทุนทางอาชีพของบุคคล ส ารวจรูปแบบต่าง ๆ
ของการวัดทุนทางอาชีพของบุคคล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์ในการสร้างแบบวัดนั้น
ครอบคลุมองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                    
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ การหาค่าความเที่ยง และการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบวัด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล ประกอบด้วย แบบวัดความสนใจในอาชีพ 
แบบวัดทักษะด้านอาชีพ และแบบวัดบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพโดยครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ 
แบบวัดต่าง ๆ ดังกล่าวมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .975, .979 และ .988 ตามล าดับส่วนค่าคะแนนมาตรฐานปกติ 
T-score ของทุนทางอาชีพของบุคคล มีค่าอยู่ระหว่าง 25-74 มีต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์อยู่ระหว่าง 1-99 และมี
คะแนนดิบของทุนทางอาชีพของบุคคลอยู่ระหว่าง 16.19-29.88 โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 40.00 และ 
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 8.00 
 
ค าส าคัญ: ทุนทางอาชีพของบุคคล, การสร้างแบบวัด 
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Personal Career Assets Scale Construction  

  
Pongpan Kirdpitak1 

Prasarn Malakul Na Ayudhaya2  
Abstract 

The objective of this research was to construct personal career assets scale: an 
instrument assessing career interests, career skills, and career personal characteristics. The 
scale development steps involved explicitly defining the concept of personal career assets, 
examining several measures of personal career assets and reviewing available research on 
personal career assets. Thus, the scale development strategies included the theoretical 
components and the structural components. Statistical analyses were conducted to 
examine content validity, discriminatory power of each item, scale reliability, and inter-
correlation among scales. 

 The personal career assets scale comprised three strength themes: the career interest 
scale, the career skill scale, and the career personal characteristics scale. Each scale was 
related to 10 vocational groups. The reliability of career interest scale, the career skill scale, 
and the career personal characteristics scale were .975, .979, and .988 respectively. The 
research analysis showed that the personal career assets normalized T-score of this research 
ranged from 25 to 74 and the percentile ranks ranged from 1-99, and also their raw scores 
ranged from 16.19-28.99 while the maximum score was 40.00 and the minimum score was 
8.00. 
 
Keywords: Personal career assets, Scale construction             
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บทน า 
เนื่ องจาก "คนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา" แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ  ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2011) จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง
ความมั่นคงเข้มแข็งในการด าเนินชีวิต โดยมุ่ง
พัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในด้านความคิด จิตใจที่
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พร้อมทั้ง
เรียนรู้ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย เพ่ือเตรียมตนเอง
ด้านอาชีพให้พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ในการเตรียมความพร้อมของตนเอง
ด้านอาชีพนั้น การเลือกงานหรือเลือกอาชีพ
หรือเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนหรือศึกษาเพ่ือ
การประกอบอาชีพ เป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ยิ่งและเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่บุคคลจะ
เลือกอาชีพหรือสาขาวิชาที่ จะเรียนโดย
ห่างไกลจากความเป็นจริงในช่วงวัยรุ่นตอนต้น 
และระดับของความเป็นจริงจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น นอกจากนี้ บุคคลจะมีความนึกคิด
และจะตระหนักเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก
อาชีพหรือเลือกเรียนมากหรือน้อย จะขึ้นกับ
ล าดับขั้นพัฒนาการทางอาชีพของบุคคลนั้น 
(Super, 1990) ส่วน Holland &Others 
(1994) ระบุว่า ความสนใจในอาชีพและ
บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดย
บุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความสนใจและบุคลิกภาพของตนเอง  

ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเลือกอาชีพหรือเลือกสาขาวิชาที่จะเรียน
หรือศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ
ระหว่าง 15-18 ปี จ านวน 50 คน โดยใช้

วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group) 
โดยแบ่งการสนทนากลุ่มเป็น 10กลุ่มๆ ละ 5 
คน ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะสรุปได้ว่า ร้อย
ละของนักเรียนนักศึกษาเลือกอาชีพหรือเลือก
สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อดังนี้ 1) ร้อยละ 41 
เลือกตามเพ่ือน 2) ร้อยละ 20 เลือกตาม
ค าแนะน าของบิดามารดา 3) ร้อยละ 15 เลือก
ตามที่ตนเองสนใจ4) ร้อยละ 14 เลือกตาม
ความรูความสามารถ และความถนัดของ
ตนเอง และ5) ร้อยละ 10 เลือกตาม
บุคลิกลักษณะของตนเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ผล
การสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาการเลือกอาชีพ
หรือเลือกสาขาวิชาที่ จะศึกษาต่อนั้นคือ 
นักเรียนยังไม่แน่ใจว่า ตนเองมีความสามารถ 
ความถนัดความสนใจ และบุคลิกลักษณะ
เหมาะกับอาชีพใด จะตรวจสอบเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจในอาชีพที่เลือกหรือในสาขาวิชาที่
จะศึกษาต่อได้อย่างไร มีวิธีการหรือเครื่องมือ
อะไรที่จะช่วยตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวได้ 
ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องให้นักเรียนนักศึกษาได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอาชีพหรือการเลือก
สาขาวิชาที่เรียนหรือศึกษาต่อ เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษาสามารถเลื อกอาชีพหรือ เลื อก
สาขาวิชาที่ศึกษาต่อได้สอดคล้องกับ ความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ ความสนใจ 
และบุคลิ กลักษณะของตนเอง และเ พ่ือ
ความส าเร็จความเจริญก้าวหน้าและความสุข
ในชีวิต 

ส า ห รั บ  ค ว ามสน ใ จ  ทั กษะแล ะ
บุ คลิ กภาพที่ สั ม พันธ์ กั บอ าชี พ  ร วมทั้ ง
ประสบการณ์ในชีวิต ต่างเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของทุนทางอาชีพของบุคคล (Personal 
CareerAssets) และทุนทางอาชีพของบุคคล
นั้น จะช่วยให้บุคคลนั้น ๆ ได้ทราบว่า เขาคือ
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ใคร เขาสามารถท าอะไร และสิ่งที่เขาต้องการ
ประสบความส าเร็จคืออะไร ดังนั้นการเตรียม
ตัวให้บุคคลนั้นๆ มีทุนทางอาชีพ จะช่วยให้เขา
สามารถเลือกอาชีพ สามารถใช้ทุนทางอาชีพ 
และประยุกต์ทุนทางอาชีพที่มีอยู่ ในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการท างาน
หรือการประกอบอาชีพและเสริมสร้ า ง
ปร ะสบกา รณ์ ใ นชี วิ ต ก า รท า ง าน  เ พ่ื อ
ความก้าวหน้าในชีวิตการท างาน (Alberta 
Human Resources and Employment, 
1991 : 1)ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ มีความ
ประสงค์ จะสร้ า งแบบวั ดทุ นทางอาชี พ 
(Personal Career Assets Scale 
Construction) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
แต่ละบุคคลสามารถกลั่นกรองทุนทางอาชีพ
ของตนเอง  
 
ค าถามการวิจัย 

แบบวั ดทุ นท า งอ าชี พขอ งบุ คคล
ประกอบด้วย 1) สาระส าคัญอะไรบ้างที่บ่ง
บอกถึงคุณลักษณะที่ ส าคัญของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพเพ่ือช่วยในการวางแผน
อาชีพ และ 2) มีเกณฑ์ปกติอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของ
บุคคล ประกอบด้วย 
 1.1 แบบวัดความสนใจในอาชีพ 
 1.2 แบบวัดทักษะด้านอาชีพ 

1.3 แบบวัดบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์ 
กับอาชีพ 

2. เพ่ือวิเคราะห์หาเกณฑ์ปกติหรือปกติ
วิสัย (Norm)ของทุนทางอาชีพของบุคคล
ประกอบด้วย 

2.1 เกณฑ์ปกติของความสนใจในอาชีพ 
2.2 เกณฑ์ปกติของทักษะด้านอาชีพ 

2.3 เกณฑ์ปกติของบุคลิกภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพ 

3. เพ่ือจัดท าคู่มือ (Manual) ของแบบ
วัดทุนทางอาชีพของบุคคล 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร เป็นนักเรียน/
นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15-18ปี ที่ก าลังศึกษา
ใ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน/
นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15-18 ปี ที่ก าลังศึกษา
ในสถาบันการศึกษาในกรุง เทพมหานคร 
จ านวน1,200 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอนจากประชากร และเมื่อน าแบบ
วัดทุนทางอาชีพของบุคคลไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวแล้ว ได้แบบวัดที่ตอบครบทุก
ข้อจ านวน 1,106 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 92.17 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 
1,106 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ทุนทางอาชีพ
ของบุคคล ประกอบด้วย 
  2.1 ความสนใจในอาชีพ 
  2.2 ทักษะด้านอาชีพ 
  2.3 บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ 
 
นิยามศัพท์และนิยามปฏิบัติการ 

1.ทุนทางอาชีพของบุคคล (Personal 
Career Assets) หมายถึง คุณลักษณะของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะช่วยในการ
วางแผนอาชีพและการวางแผนการท างาน 
ประกอบด้วย ความสนใจในอาชีพ ทักษะด้าน
อาชีพ บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ โดย
ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) 
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กลุ่มอาชีพด้านการเกษตร2) กลุ่มอาชีพด้าน
จักรกล 3) กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  4) กลุ่มอาชีพ
ด้านสังคมศาสตร์ 5) กลุ่มอาชีพด้านการ
ให้บริการทางการศึกษา 6) กลุ่มอาชีพด้าน
การให้บริการสุขภาพ 7) กลุ่มอาชีพด้านการ
บริหารจัดการวิสาหกิจ การขาย และ การ
ขนส่ง 8) กลุ่มอาชีพด้านการให้บริการลูกค้า9) 
กลุ่มอาชีพด้านการให้บริการทางกฎหมาย 
และ 10) กลุ่มอาชีพด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ 
และงานสร้างสรรค์ 

2.แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล
หมายถึง เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ที่
จะช่วยในการวางแผนอาชีพและการวางแผน 
การท างาน ประกอบด้วย 1) แบบวัดความ
สนใจในอาชีพ 2) แบบวัดทักษะด้านอาชีพ 
และ3) แบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
โดยครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม
อาชีพ ได้แก่1) ด้านการเกษตร 2) ด้านจักรกล
3) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 4) ด้านสังคมศาสตร์ 5) ด้านการ
ให้บริการทางการศึกษา 6) ด้านการให้บริการ
สุขภาพ7) ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจ 
การขายและการขนส่ง 8) ด้านการให้บริการ
ลูกค้า9) ด้านการให้บริการทางกฎหมาย และ
10) ด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ และงาน
สร้างสรรค ์
 
วิธีการวิจัย 

การด าเนินการพัฒนาแบบวัดทุนทาง
อาชีพของบุคคลเพ่ือประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ที่จะช่วยในการ
วางแผนอาชีพ และการวางแผนการท างาน 
ประกอบด้วย  

1) การสร้างแบบวัดความสนใจใน
อาชีพ 

2) การสร้างแบบวัดทักษะด้านอาชีพ 
และ 

3) การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพ 
โดยด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้าง
แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล 

2. ศึ กษ า เ อ ก ส า ร แล ะ ง า น วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับทุนทางอาชีพของบุคคล: ความ
สนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพ 

3. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) และ
สัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา เกี่ยวกับ 1) 
อาชีพที่นักเรียน/นักศึกษาชอบ สนใจและ
ตั้งใจที่จะเลือกอาชีพนั้นๆ 2) ทักษะ 
ความสามารถ ความช านาญและคว าม
คล่องแคล่วในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพต่างๆ และ 3) บุคลิกภาพ หรือ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง นั ก เ รี ย น / นั ก ศึ ก ษ า ที่
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับอาชีพ 

4. ประมวลข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร 
งานวิจัย จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ และจาก
การสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา มาก าหนด
กลุ่มอาชีพตามความสนใจในอาชีพ ทักษะด้าน
อาชีพแลบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 

5. สัมภาษณ์กลุ่มรู้ชัด (KnownGroup) 
ที่เก่ียวกับรายละเอียดที่เก่ียวกับ1) ความสนใจ
ในอาชีพ 2) ทักษะด้านอาชีพและ 3) 
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

6. ก าหนดนิยามปฏิบัติการ และสร้าง
ข้อกระทงของแบบวัดทุนทางอาชีพของ บุคคล
ที่ประกอบด้วย แบบวัดความสนใจในอาชีพ 
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แบบวั ดทั กษะด้ านอาชี พ  และแบบวั ด
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 

7. หาคุณภาพของแบบวัดโดยหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
และหาค่าความเที่ยง 

8. น าแบบวัดที่ได้หาคุณภาพแล้วไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง 

9. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างแบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบวัด
ทักษะด้านอาชีพ และแบบวัดบุคลิกภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพ 

10. วิเคราะห์หาค่าเกณฑ์ปกติ(Norm) 
คะแนนมาตรฐานปกติ T-scoreและต าแหน่ง
เปอร์ เซ็ น ไทล์  เ พ่ือน ามา ใช้ ในการแปล
ความหมายของค าตอบของผู้ตอบแบบวัด 
 
 
 

การจัดท าคู่มือของแบบวัดทุนทางอาชีพของ
บุคคล  

ประกอบด้วยแบบวัดความสนใจใน
อาชีพแบบวัดทักษะด้านอาชีพและแบบวัด
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ ประกอบด้วย 
 1. บทน า 
 2. รายละเอียดของแบบวัด: โครงสร้าง 
และคุณภาพของแบบวัด 
 3. การบริหารแบบวัด 
 4. การให้คะแนน 
 5. การแปลความหมายของคะแนน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล มี
ประโยชน์ในการน าไปใช้ ในการเตรียมบุคคล 
ด้านอาชีพเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเลือก
อาชีพได้สอดคล้องกับความสนใจในอาชีพ 
ทักษะด้านอาชีพและบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล 
 

 

 

 

2. กรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. วิเคราะห์หาเกณฑ์ปกติของทุนทางอาชีพของบุคคลที่ประกอบด้วยความสนใจทางอาชีพ  
ทักษะด้านอาชีพ และบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
4. จัดท าคู่มือการใช้แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคลแต่ละฉบับ 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย : การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล 

แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล 

แบบวัดความสนใจในอาชีพ 

แบบวัดทักษะด้านอาชีพ 

แบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 

2.1 แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคลประกอบด้วย 

1. แบบวัดความสนใจในอาชีพ 

2. แบบวัดทักษะด้านอาชีพ 

3. แบบวัดบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ 

2.2 หาคุณภาพของแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคลโดย 

 1. หาค่าความตรง 

2. หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

3. หาค่าความเที่ยง 

2.3 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดความสนใจในอาชีพ 
แบบวัดทักษะด้านอาชีพ และแบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 

 

1. ด้านการเกษตร  
2. ด้านจักรกล  
3. ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
คอมพิวเตอร์  
4. ด้านสังคมศาสตร์  
5. ด้านการให้บริการทางการศึกษา  
6. ด้านการให้บริการสุขภาพ  
7. ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจ การขาย  
การขนส่ง  
8. ด้านการให้บริการลูกค้า  
9. ด้านการให้บริการทางกฎหมาย  
10. ด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ และ 
งานสร้างสรรค์ 
 

กลุ่มอาชีพ 

ประกอบดว้ยขอ้กระทง 

ตามกลุ่มอาชพี 

ประกอบดว้ยขอ้กระทง 

ตามกลุ่มอาชพี 

ประกอบดว้ยขอ้กระทง 

ตามกลุ่มอาชพี 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการสร้างแบบวัดทุนทาง
อาชีพของบุคคลสรุปได้ดังนี้ 
1. แบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคลของการ
วิจัยครั้งนี้ มีโครงสร้างของแบบวัด คุณภาพ
ของแบบวัด รายละเอียดของแบบวัด และ
เกณฑ์ปกติของแบบวัดดังนี้ 

1.1 โครงสร้างของแบบวัดทุนทาง
อาชีพของบุคคล ประกอบด้วย 

1) แบบวัดความสนใจในอาชีพ จ านวน 
80 ข้อ 

2) แบบวัดทักษะด้านอาชีพ จ านวน 80 
ข้อ 

3) แบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ จ านวน 80 ข้อ 

1.2 แบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบ
วัดทักษะด้านอาชีพ และแบบวัดบุคลิกภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพ ครอบคลุมกับกลุ่มอาชีพ 
10 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ 1) 
ด้านการเกษตร 2) ด้านจักรกล 3) ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 4) 
ด้านสังคมศาสตร์ 5) ด้านการให้บริการทาง
การศึกษา6) ด้านการให้บริการสุขภาพ 7) 
ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจ การขาย การ
ขนส่ง 8) ด้านการให้บริการลูกค้า 9) ด้านการ
ให้บริการทางกฎหมาย และ 10) ด้านวิจิตร
ศิลป์ วรรณศิลป์ และงานสร้างสรรค์ 

1.3 คุณภาพของแบบวัดทุนทางอาชีพ
ของบุคคล ประกอบด้วย คุณภาพของแบบวัด
ความสนใจในอาชีพ คุณภาพของแบบวัด
ทักษะด้านอาชีพ และคุณภาพของแบบวัด
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ สรุปได้ดังนี้ 

1.3.1 แบบวัดความสนใจใน
อาชีพ 

1) ความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัดความสนใจในอาชีพมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อความแต่ละข้อกับนิยาม
ปฏิบัติการ (Item Objective Congruence : 
IOC) อยู่ระหว่าง .80-1.00  

2) ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อของแบบวัดความสนใจในอาชีพมีค่ า 
Corrected Item-Total Correlation (CITC) 
อยู่ระหว่าง .29-.73 

3) ค่าความเที่ยงของแบบ
วัดความสนใจในอาชีพ มีค่าเท่ากับ .975 

1.3.2 แบบวัดทักษะด้านอาชีพ 
1) ความตรงเชิงเนื้อหา

ของแบบวัดทักษะด้านอาชีพ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อความแต่ละข้อกับนิยาม
ปฏิบัติการ (Item Objective Congruence : 
IOC) อยู่ระหว่าง.9-1.00 

2) ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้ อ ขอ ง แบบวั ดทั ก ษะด้ า นอาชี พ  มี ค่ า 
Corrected Item-Total Correlation (CITC) 
อยู่ระหว่าง .38-.76 

3) ค่าความเที่ยงของแบบ
วัดทักษะด้านอาชีพ มีค่าเท่ากับ .979 

1 .3 .3  แบบวัดบุ คลิ กภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพ 

1) ความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความแต่ละข้อ
กับนิยามปฏิบัติการ ( Item Objective 
Congruence :IOC) อยู่ระหว่าง .85-1.00 

2) ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อของแบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
มีค่า Corrected Item-Total Correlation 
(CITC)อยู่ระหว่าง.33-.78 
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3) ค่าความเที่ยงของแบบ
วัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ มีค่าเท่ากับ 
.988 

1.3.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างแบบวัด 
  1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างแบบวัดความสนใจในอาชีพและแบบ
วัดทักษะด้านอาชีพ มีค่าเท่ากับ .82 

2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างแบบวัดความสนใจในอาชีพและแบบ
วัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ มีค่าเท่ากับ 
.76 

3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างแบบวัดทักษะด้านอาชีพและแบบวัด
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ มีค่าเท่ากับ .79 

1.4 รายละเอียดของแบบวัดทุนทาง
อาชีพ 

1.4.1 แบบวัดทุนทางอาชีพของ
บุคคล ประกอบด้วย 1) แบบวัดความสนใจใน
อาชีพ 2) แบบวัดทักษะด้านอาชีพ และ 3) 
แบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ แต่ละ
แบบวัดครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ 
และมีจ านวนแบบวัดละ 80 ข้อ รวมทั้งสิ้นมี
จ านวน 240 ข้อ เป็นแบบวัดแบบ Likert
ก าหนดค าตอบเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 

1.4.2 แบบวัดทุนทางอาชีพของ
บุคคลใช้เวลาตอบประมาณ 45 นาที เหมาะ
ส าหรับนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-18 
ปีที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา 
 
2. ผลการวิเคราะห์เกณฑ์ปกติหรือปกติวิสัย 
(Norm) ของทุนทางอาชีพของบุคคลมีดังนี ้

ทุนทางอาชีพของบุคคล ประกอบด้วย             
1) ความสนใจในอาชีพ 2) ทักษะด้านอาชีพ 

และ 3) บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้จึงน าเสนอ 

2.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพและ 
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ จ าแนกตาม
กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพดังนี้ 
  2.1.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความสนใจในอาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี 
จ านวน 1,106 คน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 10 
กลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.68-24.02 
โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 40.00 และคะแนน
ต่ า สุ ด เท่ ากับ  8 . 00  และมี ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 6.77-8.73 

2.1.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของทักษะด้านอาชีพของนักเรียน/
นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จ านวน 
1,106 คน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.19 -25.94 
โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 40.00 และคะแนน
ต่ า สุ ด เท่ ากับ  8 . 00  และมี ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 6.29-7.83  

2.1.3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ
ของนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18 
ปีจ านวน 1,106 คน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
10 กลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26.31 -
29.88 โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 40.00 และ
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 8.00 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.90-6.12 

2.2 เกณฑ์ปกติหรือปกติวิสัย (Norm) 
ของทุนทางอาชีพของบุคคล ประกอบด้วย 1) 
ความสนใจในอาชีพ 2) ทักษะด้านอาชีพ และ              
3) บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ 

2.2.1 ข้อมูลเกณฑ์ปกติหรือปกติ
วิสัย (Normative data) ของทุนทางอาชีพ
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ของบุคคล ได้มาจากการวิเคราะห์คะแนนที่ได้
จากการตอบแบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบ
วัดทักษะด้านอาชีพ และแบบวัดบุคลิกภาพที่
สัมพันธ์กับอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
นักเรียน/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,106 คน โดย
น ามาหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และคะแนนมาตรฐาน
ปกติ T-score จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 

2 . 2 . 2  เ ก ณ ฑ์ ก า ร แ ป ล
ความหมายเกณฑ์ปกติหรือปกติวิสัยของ
คะแนนความสนใจในอาชีพ คะแนนทักษะ
ด้านอาชีพ และคะแนนบุคลิกภาพที่สัมพันธ์
กับอาชีพ แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายเกณฑ์ปกติหรือปกติวิสัยของคะแนนความสนใจในอาชีพ คะแนนทักษะ 
ด้านอาชีพ และคะแนนบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,106)  
คะแนนมาตรฐานปกติ T-score* การแปลความหมาย 
ตั้งแต่ 65T และสูงกว่า มีความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ มากที่สุด 
ตั้งแต่ 6455 TT   มีความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ มาก 

ตั้งแต่ 5445 TT   มีความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ ปานกลาง 

ตั้งแต่ 4435 TT   มีความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ น้อย 

ตั้งแต่ 34T และต่ ากว่า มีความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ น้อยที่สุด 

*Linear T-score 

2.3 เกณฑ์ปกติของคะแนนความสนใจใน
อาชีพ ทักษะด้านอาชีพ บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และคะแนนมาตรฐาน
ปกติ T-score ของกลุ่มตัวอย่าง(n=1,106) จ าแนก
ตามกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่ม
อาชีพ 1) ด้านการเกษตร2) ด้านจักรกล 3) ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 4) ด้าน
สังคมศาสตร์ 5) ด้านการให้บริการทางการศึกษา 6) 
ด้านการให้บริการสุขภาพ 7) ด้านการบริหารจัดการ
วิสาหกิจ การขาย การขนส่ง 8) ด้านการให้บริการ
ลูกค้า9) ด้านการให้บริการทางกฎหมาย และ10) 
ด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ และงานสร้างสรรค์ผล
การวิเคราะห์หาเกณฑ์ปกติของทุนทางอาชีพของ
บุคคล ซึ่งประกอบด้วย1) ความสนใจในอาชีพ 2) 
ทักษะด้านอาชีพ และ3) บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ ที่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ สรุปได้
ดังนี้ 

2.3.1 เกณฑ์ปกติของคะแนนความ
สนใจในอาชีพของแต่ละกลุ่มอาชีพ มีคะแนนดิบ 
(Raw score) อยู่ระหว่าง 8-40 มีต าแหน่งเปอร์เซ็น
ไทล์ (Percentile Ranks) อยู่ระหว่าง 1-99 และมี
คะแนนมาตรฐานปกติ(Normalized T-score)อยู่
ระหว่าง 7326 TT   

2.3.2 เกณฑ์ปกติของคะแนนทักษะ
ด้านอาชีพของแต่ละกลุ่มอาชีพ มีคะแนนดิบอยู่
ระหว่าง 8-40 มีต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์อยู่ระหว่าง 1-
99 และมีคะแนนมาตรฐานปกติ T-score อยู่ระหว่าง 

7425 TT   
2.3.3 เกณฑ์ปกติของคะแนน

บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ ของแต่ละกลุ่มอาชีพมี
คะแนนดิบอยู่ระหว่าง 8-40 มีต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
อยู่ระหว่าง 1-99 และมีคะแนนมาตรฐานปกติT-
score อยู่ระหว่าง 7122 TT   
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2.3.4 ตัวอย่างเกณฑ์ปกติของคะแนน
ความสนใจในอาชีพด้านการเกษตร ทักษะด้านอาชีพ
ด้านการเกษตร บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพด้าน

การเกษตร ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และคะแนน
มาตรฐานปกติ T-score แสดงในตารางที่ 2 

   

ตารางที่ 2 ตัวอย่างเกณฑ์ปกติของคะแนนความสนใจในอาชีพด้านการเกษตร ทักษะด้านอาชีพด้านการเกษตร  
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพด้านการเกษตร ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile Ranks: PR) และ 
คะแนนมาตรฐานปกติ T-score(Normalized T-score) ของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,106) 

ความสนใจในอาชีพดา้นการเกษตร ทักษะด้านอาชีพด้านการเกษตร บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กบัอาชพีด้านการเกษตร 
คะแนน PR T คะแนน PR T คะแนน PR T 

40 100 80 40 100 81 40 99 75 
39 100 77 39 100 78 39 98 71 
38 100 77 38 100 77 38 98 70 
37 99 74 37 99 76 37 96 68 
36 99 72 36 99 74 36 94 66 
35 98 71 35 99 72 35 92 64 
34 98 70 34 98 70 34 90 63 
33 97 69 33 97 69 33 86 61 
32 96 68 32 96 67 32 82 59 
31 95 67 31 95 66 31 77 57 
30 94 66 30 94 65 30 71 56 
29 93 65 29 92 64 29 66 54 
28 91 64 28 90 63 28 60 53 
27 89 62 27 88 62 27 54 51 
26 86 61 26 86 61 26 48 49 
25 84 60 25 84 60 25 41 48 
24 80 58 24 81 59 24 33 46 
23 76 57 23 77 57 23 26 43 
22 72 56 22 74 56 22 20 42 
21 68 55 21 70 55 21 16 40 
20 63 53 20 65 54 20 12 38 
19 58 52 19 61 53 19 10 37 
18 53 51 18 56 51 18 8 36 
17 47 49 17 51 50 17 6 35 
16 41 48 16 45 49 16 5 34 
15 36 46 15 40 47 15 4 32 
14 31 45 14 35 46 14 3 32 
13 25 43 13 31 45 13 3 31 
12 20 41 12 25 43 12 2 29 
11 15 39 11 20 42 11 1 28 
10 10 37 10 16 40 10 1 27 
9 7 35 9 11 38    
8 3 31 8 5 33 8 1 24 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 2 
พบว่า เกณฑ์ปกติของคะแนนความสนใจใน
อาชีพด้านการเกษตร ทักษะด้านอาชีพด้าน

การเกษตร และบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ
ด้านการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนดิบ
อยู่ระหว่าง 8-40 มีต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ 
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(PR) อยู่ระหว่าง 3-100, 5-100 และ 1-99 
ตามล าดับ และมีคะแนนมาตรฐานปกติ T-
score อยู่ระหว่าง 8031 TT  , 8133 TT 

และ 7524 TT  ตามล าดับ 
3. ผลการจัดท าคู่มือ (Manual) ของแบบ
วัดทุนทางอาชีพของบุคคล ของการวิจัยครั้ง
นี้ ประกอบด้วย บทน า รายละเอียดของแบบ
วัดทุนทางอาชีพของบุคคล คุณภาพของแบบ
วัดทุนทางอาชีพของบุคคล การบริหารแบบวัด
ทุนทางอาชีพของบุคคล การให้คะแนน การ
แปลผล เกณฑ์ปกติของทุนทางอาชีพของ
บุคคล และการเขียนเส้นภาพ 

กล่าวโดยสรุป แบบวัดทุนทางอาชีพ
ของบุคคล ที่ประกอบด้วย 1) แบบวัดความ
สนใจในอาชีพ 2) แบบวัดทักษะด้านอาชีพ 
และ3) แบบวัดบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้แต่ละบุ คคล
สามา รถ รู้ จั กตน เ องด้ า นอาชี พจ ะช่ ว ย
กลั่นกรองทุนทางอาชีพของตนเอง เ พ่ือ
ประกอบการวางโครงการเลือกอาชีพ การ
วางแผนอาชีพ การก าหนดเป้าหมายเลือก
อาชีพ และการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพ่ือช่วย
ให้บุคคลนั้นๆ ได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และประสบความก้าวหน้าในอาชีพ  
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Factors Determining Migration among Hill Tribe People in Northern Thailand: 
A Case Study of Karen People in Pateung Community, Chiangmai Province, 
Thailand  

Vasavat Sutinyamanee 1 
 

Abstract 
Rural development program since the 1997 economic crisis has contributed to a rise 

of return migration from urban to rural areas. There were certain parts of Thailand where 
there was an on-going flow of rural-urban migration of labor. This was particularly the case 
for vulnerable and marginalized hill tribe people. Besides the problem of children and 
elderly left behind, the prospects for their sustained economic and social development 
were also expected to be jeopardized. This study focused on the Karen community, and 
was a comparative study of migrants and non-migrants in the Pateung Catholic Community 
in Northern Thailand, where there was a very high rate of migration of up to nearly 30%.   
By means of participatory observation and in-depth interview and within the framework of 
neoclassical economic theory and new economics of migration, it was revealed that the 
factor which was the main reason for migration of the hill tribe in the Pateung Catholic 
Community in Northern Thailand was the socio-economic factor, i.e., developing their own 
personal and family economic status. Also, the patterns of migration, which applied to 
individuals and the whole family, exhibited the trend of return migration back to their 
homeland as well.  
 
Keyword: Migration, Ethnicity, Return migration  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในเขตภาคเหนือ : กรณีศึกษา  
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชุมชนป่าตึง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

                             
วสวัตต์ิ สุติญญามณี1 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาพ้ืนที่ชนบทตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540 ท าให้จ านวนการย้ายถิ่นแรงงาน

จากสังคมเมืองสู่ชนบทมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีกระแสของการย้ายถิ่นแรงงานจากสังคม
ชนบทสู่สังคมเมืองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการ
ถูกทอดทิ้งของวัยพ่ึงพิงทั้งวัยเด็กและผู้สูงวัย อีกทั้งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย การศึกษานี้เป็นการศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดย
การศึกษาเชิงส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผู้ย้ายถิ่นและผู้ไม่ย้ายถิ่นในชุมชนกะเหรี่ยงคาธอลิคป่าตึง
ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตภาคเหนอืของประเทศไทยโดยชมุชนนีมี้อัตราการย้ายถ่ินสงูถึงร้อยละ 30 โดยใช้ทฤษฎีการย้าย
ถิ่น Neo-Classical Economics และทฤษฎีการย้ายถิ่นทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ผลของการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในเขตภาคเหนือที่มีอิทธิพลอย่างมากนั่นก็คือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการย้ายถิ่นเพ่ือสร้างเศรษฐฐานะให้กับตนเองและ
ครอบครัว โดยมีทั้งรูปแบบการย้ายถิ่นเพียงบางคนในครอบครัว และการย้ายถิ่นทั้งครอบครัวซึ่งส่งผลให้เกิด
แนวโน้มการย้ายถิ่นกลับไปยังภูมิล าเนาของตนอีกด้วย  
 
ค าส าคัญ: การย้ายถิ่น  กลุ่มชาติพันธุ์  การย้ายถิ่นกลับ 
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1. Introduction 
In the present era of 

globalization, studies of migration in 
Thailand, a middle income country in 
Southeast Asia, have largely focused on 
transnational migration. This is in 
response to the fact that Thailand has, 
as the 2011 Thailand Migration Report 
(Huguet and Chamratrithirong, eds. 
2011) put it, evolved into “a global and 
regional migration hub for outgoing, 
incoming, and transiting migrants” in 
Southeast Asia.  This compares to a 
declining trend of research in internal 
migration, which has turned into, as a 
scholar puts it, “a problem of the past” 
(Chamratrithirong 2007: 10).  Part of the 
explanation is a declining trend in 
internal migration from one region to 
another, from one province to another, 
particularly to Bangkok, the capital city 
of Thailand, and the tendency for 
return migration from urban to rural 
areas to surpass rural-urban job-seeking 
migration, according to the National 
Statistical Office (2012).  It is so despite 
an increasing trend of migration from 
rural places to urban growth in the 
same province, which can be expected 
to negatively affect the prospects for a 
rural demographic dividend contributing 
to appropriate rural development.  The 
notion is essentially challenging 
considering the poor prospects for 
marginalized ethnic minorities in 

remote and poor communities to enjoy 
economic security on their own.  Their 
demographic movement has received 
relatively little attention in migration 
literature in Thailand. 

Northern Thailand provides an 
appropriate setting for an investigation 
into the demographic movements of 
marginalized ethnic minorities.  That 
part of Thailand has housed seven 
major tribes, namely the Karen, Hmong, 
Yao, Lisu, Lahu, Lawa, and Akha.  This is 
in addition to the following rare and 
relatively small tribes: the Palong, 
Khamu, Thin, and Mlabri. Many of them 
have migrated to this area more than a 
century ago from neighboring countries.  
They have maintained their own 
culture, religion, language, and 
lifestyles, with little change for quite a 
long time. 

The objective of the present 
study is to investigate into the 
demographic movements of 
marginalized ethnic minorities in 
Thailand.  It specifically identifies the 
pattern of out-migration, the prospects 
for return migration, as well as the 
determinants and constraints of such 
demographic movements.  This is based 
on the experience of individual 
migrants and non-migrants, from the 
perspective of the household members 
of the families of the migrants and the 
non-migrants themselves.  The study is 
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 expected to come up with an 
appropriate approach to help the 
minorities and their families to achieve 
sustainable ways of life while 
contributing to a sustainable 
demographic dividend in the 
community. 

This paper is divided into seven 
parts.  After the introduction, which 
identifies the rationale and the 
objectives of the study, the data and 
the setting of the study are provided in 
the second part of the paper.  In the 
third part of the paper, the 
demographic and socio-economic 
characteristics of the migrants from the 
Pateung Catholic Community to the 
City of Chiang Mai are elaborated 
comparatively with those of the non-
migrants.  This is followed by the 
patterns of migration, decision-making 
and determinants of migrants, and 
possibility for return migration, in the 
fourth, fifth, and sixth parts, 
respectively.  The final part serves as 
the synopsis. 
 
2. Data and Setting 

This study relies on the case 
study of the Karen people in the 
Pateung Catholic Community in Chiang 
Mai in Northern Thailand. The Karen 
people in this community are Catholic. 
However, they still are animists and 
believe in the existence of a Lord of 

the Earth and Water who is the master 
of virtually all natural phenomena (the 
earth, rocks, trees, etc.) due to the fact 
they cultivate continuously from 
generation to generation. The case 
study of the Karen people is selected 
purposively for this present study. This 
is based on the notions that the Karen, 
though distributed in many provinces in 
Western and Northern Thailand, are 
considered the largest tribal group in 
Thailand, despite the widely varied 
estimates from one source to another, 
particularly in Chiang Mai Province 
where they are estimated to contribute 
up to 70.09% of all hill tribes there 
(Tribal Research Institute, 2004). 
According to the registration data, the 
Pateung Catholic Community, which is 
located in Mae Jam District, Chiang Mai, 
consists of 1,579 Karen people (Chiang 
Mai Diocese Statistics, 2013) and all of 
them have Thai citizen identification 
cards.  However, a preliminary survey 
by the authors in 2013 revealed that 
there are only 1,153 Karen people 
actually living there, and that 426 
people or 26.97% of the total number 
of the registered Karen population in 
this village have migrated a short 
distance to urban areas, mostly to the 
City of Chiang Mai, which is growing 
rapidly in tourism and agro-industry 
while serving as an education and 
healthcare hub in the North. 
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The research design used was 
survey research together with 
qualitative research (case study). The 
tools of qualitative research used 
participant observation and in-depth 
interview approaches of qualitative 
investigation to comparatively study the 
experience of individual migrants and 
non-migrants, from the perspective of 
the household members of the families 
of both migrants and non-migrants.  
Such an interview was carried out 
during October 2013 to November 
2013, with 25 samples of the 
households with at least one working-
age member currently a migrant in the 
City of Chiang Mai, and 15 samples of 
working-age non-migrants.  This is based 
on the notion of the demographic 
dividend framework, which highlights 
the productive contribution of the 
working-age population to the 
economy. 
     To identify the migration patterns, 
while seeking an understanding of the 
demographic and socio-economic 
characteristics of migrants and non-
migrants, as well as what has caused 
the out- migration stream and non-
migratory phenomena in the area of 
investigation, the study examines a 
combination of factors affecting 
decision-making to migrate or not to 
migrate, along neoclassical economic 

theory and new economics of 
migration. 
 
3. Demographic and Socio-economic 
Characteristics of Migrants and Non-
Migrants 

The demographic and socio-
economic characteristics of the migrants 
and non-migrants are presented in 
Tables 1 and 2, respectively.  The study 
finds 5.53 years to be the average 
period of migration for the migrants to 
migrate from the Pateung Catholic 
Community, with the standard 
deviation of 4.80 years. From the 
gender and age perspectives, the study 
finds the migrants to be mainly male 
(68%) and 31-40 years of age (40%), 
followed by those 20-30 years old 
(32%). The average age is 30.68 years, 
with the standard deviation of 8.72 
years.  The majority of the migrants is 
married (64%), with a higher proportion 
of those with children than those 
without. The case is not much different 
for the non-migrants.  This is given that 
there are also more males (53%) than 
females (47%), at the average age of 
30.53 years, with the standard deviation 
of 10.59 years. The proportion of 
married non-migrants is a bit higher 
(69%) than that of the migrants, while 
there is a slightly lower proportion of 
unmarried/single non-migrants than 
that of the migrants, 33% and 36%, 
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 respectively.  Moreover, the study finds 
that one of the migrants and non-
migrants is illiterate. More than half of 
the migrants and non-migrants have 
attained at least the high 
school/vocational level,       60% and 
66%, respectively. 

As one may expect, the migrants 
have earned more than the non-
migrants. A total of 16% of the migrants 
have earned over TB 16,000 per month, 
comparing to only 7% of the non-
migrants having earned that much.  At 
the same time, another 16% of the 
migrants have earned only TB 7,000 or 
below, comparing to 27% of the non-
migrants.  An explanation is that most 
(60%) of the migrants are employed in 
the service and industrial sectors, and 
16% of them are established enough to 
run their own business in the City of 
Chiang Mai, while another 16% are 
engaged in street trading and 8% in a 

religious mission.  This represents a 
great change from their ways of life 
back home. The majority (52%) of the 
migrants lacked a job before migration, 
followed by those in the agricultural 
sector.  

Yet, from the average monthly 
income perspective, the gap is not very 
wide. The income per month of the 
migrants is TB 13,832 on average, with 
the standard deviation of TB 7,330.40.  
This compares to average income per 
month of the non-migrants who have 
regularly earned (13 out of 15 persons) 
TB 10,500, with the standard deviation 
of 5,439.06.  There are 2 non-migrants 
(13%) under investigation who have not 
regularly secured their income. The 
majority (73%) is self-employed in 
agricultural and handicraft sectors, 
while 13% are running their own small 
business, and around 17% are in the 
government and religious services. 

 

Table1. Personal Characteristics of Migrants (N=25) and Non-migrants (N=15) 
Background Characteristics 

of Respondents 
Migrants Non-migrants 

N % Mean SD N % Mean SD 
1) Gender 
      Male 
      Female 

 
17 
8 

 
68% 
32% 

   
8 
7 

 
53.34% 
46.66% 

  

2) Age 
     20 or Below 
     21-30 
     31-40 
     Over 40 

 
4 
8 
10 
3 

 
16% 
32% 
40% 
12% 

30.68 
 

8.72 
 

 
3 
5 
4 
3 

 
20% 

33.34% 
26.66% 

20% 

30.53 
 

10.59 
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Background Characteristics 
of Respondents 

Migrants Non-migrants 
N % Mean SD N % Mean SD 

3) Marital Status 
      Unmarried/Single 
      Married with no child 
      Married with  
child/children 
      Number of Children 
      1 Child 
       2 Children 
       3 Children 
       More than 3 

 
9 
6 
10 
 
 
4 
2 
3 
1 

 
36% 
24% 
40% 

 
 

40% 
20% 
30% 
10% 

   
5 
3 
7 
 
 
2 
3 
1 
1 

 
33.34% 

20% 
46.66% 

 
 

28.58% 
42.86% 
14.28% 
14.28% 

  

4) Educational Background 
      No Education 
      Primary School 
      Secondary School 
      High School/Vocational  
      School 
      College/University 
 

 
- 
3 
7 
9 
 
6 

 
0% 
12% 
28% 
36% 

 
24% 

   
- 
2 
3 
8 
 
2 

 
0% 

13.33% 
20% 

53.34% 
 

13.33% 

  

5) Period of Migration 
     1 Year or Below 
     2-3 Years 
     4-5 Years 
     6-7 Years 
     8-9 Years 
     Over 9 years 
 

 
4 
5 
5 
6 
3 
2 

 
16% 
20% 
20% 
24% 
12% 
8% 

5.53 
 

4.80 
 

- - - - 

6) Average Monthly Income 
(Baht) 
     7,000 or Below 
     7,001 – 10,000 
     10,001 – 13,000 
     13,001 – 16,000 
     Over 16,000 
 

 
4 
5 
6 
6 
4 

 
16% 
20% 
24% 
24% 
16% 

13,832 
 

7,330.4
0 
 

 
4 
4 
3 
1 
1 
2 

 
26.67% 
26.67% 

20% 
6.66% 
6.66% 
13.34% 

10,500
* 
 

5,439.0
6* 
 

7) Average Monthly 
Remittance (Baht) 
     2,000 or Below 
     2,001 – 4,000 

 
4 
9 
6 

 
16% 
36% 
24% 

4,112 
 

3,348.6
7 
 

- - - - 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 Background Characteristics 
of Respondents 

Migrants Non-migrants 
N % Mean SD N % Mean SD 

     4,001 – 6,000 
     6,001 – 8,000 
     8,001 – 10,000 
     Over 10,000 

4 
1 
1 

16% 
4% 
4% 

8) Past Occupation in 
Original Area (the Pateaung 
Catholic Community) 
     Agriculture for 
subsistence 
     Agriculture for trading 
     Entrepreneur 
     Religion 
     No job 

 
 
7 
3 
1 
1 
13 

 
 

28% 
12% 
4% 
4% 
52% 

  - - - - 

9) Current Occupation in 
Chiang Mai City 
     Services 
     Industrial Worker 
     Entrepreneur 
     Street Trading 
     Religion 

 
7 
8 
4 
4 
2 

 
28% 
32% 
16% 
16% 
8% 

  - - - - 

10) Occupation in the 
Pateaung Catholic 
Community (Non-migrants)  
     Agriculture for trading 
     Entrepreneur 
     Handicrafts 
     Religion 
     Government Office 

- - - -  
 
 
8 
2 
3 
1 
1 

 
 
 

53.34% 
13.34% 

20% 
6.66% 
6.66% 

  

 

Note: Average and standard deviation were calculated and shown for only 13 non-migrants, due to 
2 respondents having no certain income. 
 
4. Patterns of Migration 
     The study finds that the migratory 
patterns of the Karen migrants from the 
Pateung Catholic Community can be 
divided into these categories: 

Components of the migratory 
stream: the movements of the Karen 
migrants under investigation can be 
divided into two migratory streams. One 
is that of an individual migrant; another 
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is that of a whole family.  Among them, 
the former prevails.  Some prefer to be 
alone, while others share 
accommodations with migrant workers 
from the same hometown or their 
working colleague. 

Migratory stream by gender:  as 
mentioned earlier, the migratory stream 
from the Pateung Catholic Community 
is dominated by males.  Such a pattern 
is mainly attributable to the culture and 
norm in their home community, where 
males are the head and the main 
supporter of the family, while females 
are more associated with domestic 
work, with a comparative advantage in 
taking care of the children and the 
elderly.  This is also the case for the 
family migration stream, which involves 
female and dependent children 
migrants. 

 
5. Decision-making and Determinants 
of Migration 

The family members of the Karen 
migrant workers provide different 
reasons for the latter to migrate to the 
City of Chiang Mai.  The different 
reasons are: to attain better 
opportunity and wealth for their lives; 
to achieve better recognition in the 
society; to secure a better job and 
higher income; to support their children 
and family; to have a chance for higher 
education; to distribute their traditional 

products to the city market; and to 
migrate because the family forces 
them. The first five reasons are mainly 
shared among migrants in all sectors 
under investigation—service sector, 
industrial sector, business owner, street 
trading sector, and religious services.  
Meanwhile, those in the industrial and 
street trading sectors are forced by their 
family to do so, and the distribution of 
their traditional products to the city 
market is another motivation behind 
those now running their own business 
in the City of Chiang Mai. 

Meanwhile, the non-migrants 
provide these reasons for them to stay 
in their home village in the Pateung 
Catholic Community—being satisfied 
that their job can make a good benefit; 
staying close to their family; not 
wanting to change their lifestyle; 
contributing to the conservation of the 
hill tribe’s culture; wanting to enjoy 
their life/running a life of pleasure; 
attaining recognition in their home 
village; and supporting their hometown. 
These reasons are shared by 
respondents in the agricultural and 
handicraft sectors as well as those 
running their own business—being 
satisfied that their job can make a good 
benefit; staying close to their family; 
wanting to keep their lifestyle; and 
wanting to enjoy their life/running a life 
of pleasure.   
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      This is reflected in an interview with 
those who earn their living from 
agricultural produce and handicraft, as 
well as those running their own 
business, and those working in the 
government and religious sectors.   
“In Pateaung, I can support and help 
my family to work. My family works in 
agriculture for trading. We cultivate 
according to the sufficiency economy 
philosophy bestowed by His Majesty 
King Bhumiphol; and our village is close  
to the Inthanon  Royal Agriculture 
Station.  The station has sent 
agricultural experts to support us and 
help distribute our agricultural produce. 
We can earn our income, can enjoy 
working in our hometown, and we can 
stay with our families.  They are our 
best goals of life.” (Pipat, Agriculture for 
trading, Interviewed on 24 October 
2013) 
“I can continue our tribal heritage and 
support our hometown to develop our 
quality of life. If nobody did it, how 
would it happen? Our culture, our 
wisdom and our lifestyle will be lost for 
sure.” (Sombat, Handicrafts, Interviewed 
24 October 2013) 

At the same time, those in the 
handicraft sector also want to maintain 
the hill tribe’s culture, while those in 
the governmental and religious services 
would like to attain recognition in their 
home village and to support their 

hometown.  Those in the governmental 
sector are also satisfied with their job 
and would like to stay close to their 
families. 

 
6. Possibility for Return Migration 

The study finds 36% of the 
migrants to be part of a permanent 
emigration from the Pateung Catholic 
Community for they have established 
their family life while enjoying their 
work and recognition from the people 
in the city along with the notion that a 
city life is good for their children. This is 
particularly the case for those running 
their own business there. This compares 
to 16% of them  certainly returning for 
the reason that they have succeeded in 
what they want in both financial and 
social terms and would like to 
contribute their success to their 
hometown.  Meanwhile, there are 48% 
of the migrants who will probably 
return to the Pateung Catholic 
Community.  This is particularly the 
case for those who have not attained 
their goal while weighing the costs and 
benefits of return migration. 
 
7. Synopsis 

Sample migrants and non-
migrants seem to share, to a certain 
extent, their characteristics from the 
demographic and socio-economic 
perspectives. Given the migration under 
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investigation from the Karen’s Pateung 
Catholic Community in Chiang Mai to 
the City of Chiang Mai, or rural-urban 
migration, one may expect, from the 
push-pull perspective of migration 
elaborated initially in Ravenstein’s 
(1885) Laws of Migration and 
subsequent neoclassical frameworks, 
that economic factors play a role as the 
main stimulus for their migration. 
Wealth, job, and income do serve as 
keywords identified by the respondents 
in motivating such a rural-urban 
migration.  In fact, there are also other 
reasons which seem to vary from one 
migrant to another.   When considering 
those three keywords with the other 
reasons, this study is of the notion that 
they can even be re-grouped into one, 
i.e., migration for a better life.    
Particularly, it reflects the notion of 
migration as an investment towards a 
better life from a human capital 
perspective, as one may find in 
Sjaastad’s (1962) and Becker’s (1964) 
frameworks, through employment and 
the possibility for further educational 
attainment of the migrants.   

From the decision-making process 
perspective, the migration of certain 
Karen migrants from the Pateung 
Catholic Community to the City of 
Chiang Mai can be explained along the 
neoclassical frameworks, highlighting 
that migration is an individual choice of 

each migrant for utility-maximization or 
to mitigate misfortunes in the area of 
origin.  This is despite the notion that 
the family/household of the migrants 
does serve as the relevant decision-
making unit, as proposed in the Stark 
and Bloom’s (1985) new economics of 
migration to overcome constraints on 
family production or consumption.   

Even so, the study finds that such 
constraints are less attributable to 
market failures there than to the 
relatively poor social status of the 
migrant and that a better recognition, 
which is interpreted in terms of an 
improvement of their social status, is 
the key hidden motivation for 
migration, as well as the long-term goal 
for the migrants and their families to 
attain. 

Interestingly, the relatively poor 
social status of the migrants is found to 
be more subject to a double sphere of 
vulnerability, one with the community 
itself and another within the Thai state 
at large.  While the latter refers to their 
status as ethnic minorities in a less 
developed area, the former is the 
traditional norm of seniority in the 
community.  This is given due to the 
fact that seniority is associated with 
social status attainment.  Traditionally, 
a high social status is limited only to 
the elderly, despite the fact that those 
at a younger age are relatively efficient 
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 at earn a living.  This results in a limit 
for those at a younger age to move 
along their career path towards a 
respectable position. The sensitivity to 
such vulnerability varies from one to 
another.  For some Karen migrants, the 
status as part of ethnic minorities is a 
dominant push factor to leave their 
village to work in an urban area, while 
others maintain that it was rather the 
traditional norm in the community itself 
that pushed them away.  At the same 
time, both layers of vulnerability 
function as the push factors. 

Both layers of vulnerability affect 
the local economy, the supply of 
infrastructure for transportation and fast 
communication, and the supply of social 
service facilities, particularly those for 
educational attainment. Authors’ rapid 
assessment survey, along a non-
participatory observation approach, finds 
many villagers work, relying upon 
sufficient small-scale agriculture for living 
and trading.  It is so despite the 
abundance of natural resources. The 
migrants and their families considered it 
was impossible for the local economy to 
provide enough income.  Such a rapid 
assessment survey also finds the 
community with only one secondary 
school.  This reflects the problem of 
insufficient educational facilities in 
response to the demand of the 
community’s population, despite the 

government’s Compulsory Educational 
Policy applicable to all children— 
indigenous Thais, ethnic minorities, and 
non-citizens. 

In other words, the Karen 
migrants choose to migrate to attain a 
better economic status, which they 
think would lead to a better social 
status, at least relatively equivalent to 
the indigenous Thai people in general.  
Along that path in a medium-term 
perspective, a higher educational 
attainment can lead to a better income 
and a better job. This reflects 
particularly among the Karen migrants 
who have not yet become established 
in terms of a job in both service and 
industrial sectors, and those  who can 
financially avail themselves of higher 
education.  This can be compared to 
migrant workers in street trading, due to 
their relatively lower educational 
background and low income. 

On the other hand, it is interesting 
to note that the non-migrants seem to 
enjoy an easy and peaceful life, 
considering that the sufficiency 
economy, the society, and the culture 
are satisfactory to them, besides the 
possibility to be with their own family.   

Authors’ post-survey observation 
finds the possibility for an on-going 
trend of out-migration from the study 
site to the City of Chiang Mai, 
particularly among the population at a 
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younger workforce age group.  This 
trend is for further study after their 
graduation from secondary school while 
also looking for a job.  Given that a 
number of migrants have already 
established their family life and even 
their small-scale business in the City of 
Chiang Mai, one would expect those 
permanent migrants to serve as the 
migrant network to facilitate the flow, 
job searching, and even employment.  
Accordingly, this study is of the notion 
that the Pateung Catholic Community 
will be more and more vulnerable to 
losing the chance to maximize the 
benefits of a demographic dividend, a 
prominent notion raised in a RAND 
publication authored by Bloom et al. 
(2003), in time to provide resources for 
the future and may be subject to a 
demographic onus instead. 

To mollify against the possibility 
of losing the chance for the said 
demographic dividend, it is imperative 
for the Pateung Catholic Community to 
avoid permanent emigration while 
encouraging return migration of their 
working-age population.  In this regard, 
the study is of the notion that, if the 
economy of the Pateung Catholic 
Community can provide more variety of 
jobs for their population than it does 
now, the community will be able to 
retain and keep their workforce to 
contribute productively to the local 

economy.  In other words, creation of 
jobs is in need there for their 
population to attain a better quality of 
life and to earn a secured income on a 
regular basis.   

To pave the way for such a 
prospect, there are several things 
urgently needed.  Among others, it is 
imperative to supply the community 
with appropriate infrastructure for fast 
communication so that the people in 
the community can upgrade their 
knowledge, competencies, resilience, 
and to be able to apply technology 
and innovation in response to the 
changing environment affecting the 
local economy, the society, and the 
culture. This is particularly from the 
human capital perspective. 

Moreover, expertise and research 
and development to increase 
agricultural productivity should be 
rendered to the Pateung Catholic 
Community from nearby R&D facilities 
on a proactive and regular basis so that 
the local people are equipped with 
competencies to increase productivity, 
with knowledge of marketing and 
management, with the best farming 
practices, and with the ability to gain 
access to markets. 

While agriculture can serve as the 
main source of income and food 
security, eco-tourism may serve as an 
option for extra income to improve the 
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 well-being of local people, to reduce 
outflow of migration, and to motivate 
return migration. 

Last but not least, social cohesion 
and intergenerational relationships are 
also to be strengthened in the Pateung 
Catholic Community while empowering 
younger generations to contribute with 
dignity to local economic restructuring 
and social development towards 
quality and sustainability. 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีอากร (Tax mapping)  
 

ทวีวรรณ  คงมณีชัชวาล1
 

 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีอากร ติดตั้ง
ระบบทดลองใช้งาน และท าการประเมินผลระบบ ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้วิธีการ  วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle:SDLC) ในขั้นตอนการสร้างระบบเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 
Microsoft Access ระบบจัดการฐานข้อมูล และระบบท างานบนเครื่อง PC ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง  คือผู้ใช้ระบบ จ านวน 27 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่ างตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติการที่มีต่อระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.17) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปติดตั้งใช้งานจริงได้  
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ  แผนที่ภาษีอากร 
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The Development of Tax Mapping Information System  
 

Taweewan   Kongmaneechachwan1 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to analyze, design and develop Tax Mapping 
Information System. The installation, the testing and the evaluation of the system were also 
included. In the process of developing the information system, the System Development 
Life Cycle (SDLC) method was used. In the process of constructing the system, Microsoft 
Access Software Database management system and the operation system on PC were used.      
The instrument used for collecting data on the satisfaction of the system was 
questionnaires with a set of five rating scales. The data for this research was gathered from a 
purposive sample of 27 operation users.The data were statistically analyzed in terms of 
mean score, percentage and standard deviation. It was revealed that the Tax Mapping 
Information System was satisfactory ( =4.17). The result of this study indicated that the 
samples expressed their satisfaction toward using the Tex Mapping Information System. 
Therefore, this system can be installed for operational purposes.  
 

Key words: Tax Mapping, Information System 
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บทน า 
 สืบเนื่องจากกรมสรรพากร ได้มีระบบ
การจัดท า Tax Mapping ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
การติดตามเก็บรวบรวมธุรกรรมการด าเนินการ
ของธุรกิจ โดยระบุถึงประเด็นภาษีอากรที่
ธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้อง ตลอดจนอ้างถึงบทบัญญัติ 
ข้อบังคับ จนถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายที่
ครอบคลุมถึงธุรกรรม และประเด็นภาษีอากร 
เพ่ือให้ธุรกิจได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ พึง
ปฏิบัติและงดเว้นการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
โ ด ย เ ฉพาะจ ากธุ ร กิ จ ที่ ป ร ะกอบกา ร ใน
ราชอาณาจักร ซึ่งการท าธุรกรรมด าเนินงานต่าง 
ๆ ของผู้ประกอบการ จะมีผลต่อการด าเนินงาน
ที่ เกี่ยวเนื่องกับการเงินบัญชีและก่อให้เกิด
ประเด็นภาษีอากรที่ผู้ประกอบการจะต้องมี
หน้าที่ช าระให้ถูกต้อง  

ในการประกอบธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น 
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด นิติบุคคลต่างประเทศ และ
ทุก ๆ ธุ รกิจ  ต่ า งตกอยู่ ภายใต้บั งคับของ
กฎหมายที่ เ กี่ ยวกับภาษีอากร  (ประมวล
รัษฎากร และกฎหมายภาษีอ่ืน ๆ) ซึ่งมีก าหนด
กฎเกณฑ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
โดยสามารถแยกภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และผู้ประกอบการได้ดังต่อไปนี้ 

1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
5) อากรแสตมป์ 
6) ภาษีสรรพสามิต (บางกรณี) 
7) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,  ภาษีบ ารุง

ท้องที ่
8) ภาษีป้าย 
9) ภาษีอ่ืน ๆ 

 
      ดังนั้น การที่ธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะ
สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ธุรกิจ
นั้นเกี่ยวข้องด้วยให้ถูกต้องทั้งหมด จะเป็นเรื่อง
ที่ยุ่งยากซับซ้อนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
      ปัญหาในปัจจุบันการเสียภาษีอากรของ
ธุรกิจและผู้ประกอบการจะปรากฎความ
บกพร่องไม่ครบถ้วนตลอดเวลา ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่าธุรกิจและผู้ประกอบการที่ช าระ
ภาษีอากรบกพร่องนั้น ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
กล่าวคือ 
             ก ลุ่ ม ที่  1  เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ มี เ จ ต น า
หลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
จะพยายามหาทางที่หลบเลี่ยงตัวบทกฎหมาย
ตลอดเวลา และไม่มีความสนใจที่จะปรับปรุง
การเสียภาษีอากรของตนให้ดีขึ้นหรือถูกต้องขึ้น 
อย่างใดก็ตาม ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะมีเป็น
ส่วนน้อย 
             กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่
ของธุรกิจ โดยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง 
แต่การช าระภาษีที่บกพร่องไม่ครบถ้วนเกิดจาก
ความไม่รู้  และหรือหลงลืม ซึ่ งธุ รกิจหรือ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ หากจะมีเครื่องมือช่วยใน
การบริหารจัดการภาษี ก็จะท าให้การบริหาร
เกี่ยวกับภาษีของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
ถูกต้องครบถ้วนขึ้น ป้องกันการถูกลงโทษทั้ง
ทางแพ่งและอาญา ในกลุ่มนี้หากมีเครื่องมือ
ช่วยในการบริหารจัดการภาษี ก็จะช่วยลด
ปัญหาดังกล่าว 
      จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดท าจึง
ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบแผนที่
ภาษีอากร (Tax Mapping Information 
Development) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การจัดท าแผนที่ภาษีอากร (TAX MAPPING) 
โดยครอบคลุมตามมาตรฐานการตรวจสอบภาษี
อากร ของกรมสรรพากรอันเป็นประโยชน์ทั้ง
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ฝ่ายธุรกิจหรือผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและรับรองบัญชี  ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนามีความความถูกต้อง รวดเร็ว 
น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ทางด้านภาษีอากร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ 
Tax Mapping ส าหรับใช้ในการประมวลผล
ตรวจสอบด้านภาษีอากรของกรมสรรพากร 
และผู้ประกอบการ เ พ่ือให้ ได้ เครื่ องมือที่
เชื่อมโยงธุรกรรมของธุรกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ เพ่ือช่วยใน
การปฏิบัติงานทั้งภาคธุรกิจ ทั้งในส่วนของผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี  โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 

1. เ พ่ือออกแบบและพัฒนาระบบที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และถูกต้อง
ตามกฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร และ
กฎหมายอื่น ๆ  

2. เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูล ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูล และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ลด
ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

3. เพ่ือให้การประมวลผลการจัดการ
ภาษีของธุรกิจ และเพ่ือการตรวจสอบของเจ้า
พนักงานกรมสรรพากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบภาษี
อากร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1 ระบบแผนที่ภาษีอากร จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมของธุรกิจหรือผู้ประกอบการทุก ๆ 
ธุรกรรม ซึ่งแต่ละส่วน แบ่งเป็น 

(1) ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

(2) ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กฎหมายภาษีอากร 

ระบบที่จะพัฒนาในข้อเสนอนี้จะพัฒนา
ในส่วนข้อที่ (1)  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

2. ระบบจะสามารถ หาความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกรรมในการประกอบธุรกิจทุก ๆ 
ธุรกรรม ไปเชื่อมโยงกับกฎหมายภาษีทุก ๆ 
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งหมด โดย
ใช้เทคนิค การสร้างฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ ( 
Relational Database) 

3. ระบบแผนที่ภาษีอากร (TAX 
MAPPING) เป็ นระบบก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) ระบบหนึ่งซึ่งจะ
เป็นระบบที่จะสะสมประเด็นความรู้ต่อยอด 
และจะเป็นเครื่องมือช่วยในระบบบริหารของ
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ในการท าวิจัยครั้งนี้จะน าทางโดย
จัดท าภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนเป็นล าดับแรก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาและรวบรวมประเด็นภาษีต่าง 
ๆ  เ พ่ือแบ่งกลุ่มของประเด็นภาษีทั้ งหมด 
ส าหรับใช้ในการก าหนดค าค้นหา (Key Word) 
ที่จะใช้ในการตรวจค้นข้อมูลในฐานข้อมูล  ให้
ครอบคลุมทุก ๆ ประเด็น โดยการก าหนดเป็น
ประเด็นหลักก่อน แล้วแตกเป็นประเด็นย่อย 
เป็นชั้น ๆ เพ่ือให้คลอบคลุมประเด็นภาษีอากร
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

2. วิเคราะห์ประเด็นภาษีตามข้อ 4.1 
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น กา รออกแบบวิ ธี ก า รค้ นหา ใน
ฐานข้อมูล 



  

 

 

3. ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล 
(Database) ทั้งนี้ อาจจะต้องอาศัยข้อมูลหลัก
จาก Web Site ของกรมสรรพากรเป็น
จุดเริ่มต้น 

4. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ใน
ส่วนของการจัดการฐานข้อมูลแผนที่ภาษีอากร   

5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ใน
ส่วนของเทคนิคในการค้นหา 

6. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ใน
ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน 

7. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านภาษีอากร 
(TAX-DSS) 

8. ทดสอบระบบงานที่พัฒนาแล้วเสร็จ 
และท าการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

9. จัดท าคู่มือการใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้
ระบบงานสามารถใช้งานได้ง่าย และน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวมถึงการจัดท าเอกสาร
ประการการด าเนินโครงการ  

 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีอากร (Tax Mapping Information 
System Development)” ได้ผลการพัฒนา
ระบบ การทดสอบและการประเมินผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ผลการออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบ
แผนที่ภาษีอากร (Tax Mapping Information 
System Development) ออกแบบตารางหรือ
รีเลชั่น(Relation) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มี
ต า ร า ง ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด  1 2  ต า ร า ง ดั ง นี้ 

 
1.AccountChart  คือ ตารางรหัสบัญชี 

2.ModelBusiness คือ ตารางรูปแบบกิจการ 

3.Customer     คือ ตารางลูกค้า 

4.BusinessType คือ ตารางประเภทกิจการ 

5.Goodtype คือ ตารางชนิดของสินค้าและหรือบริการ 

6.PropertyGood คือ ตารางคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ 

7.CharacterBus คือ ตารางลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

8.ModelGood คือ ตารางรูปแบบของการขายสินค้าหรือบริการ 
9.BusinessRelate คือ ตารางธุรกิจสัมพันธ์ 

10.CIT คือ ตาราง Mapping 

11.New_LawDescription คือ ตารางกฎหมาย 

12.Taxtype คือ ตารางประเภทภาษี 
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ผลการออกแบบหน้าจอและรายงาน 
 ผลการออกแบบจอภาพในส่วนของการ
น าเข้าข้อมูล (Input Design) และการแสดงผล
หรือรายงาน (Output Design) ของระบบแผนที่
ภาษีอากร (Tax Mapping Information 
System) ได้ 
 

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นลักษณะของการออกแบบจอภาพ 
(Screen Design) โดยได้ออกแบบให้สามารถ
บันทึกข้อมูล และแสดงผลรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งได้
ผลลัพธ์จากการออกแบบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ส่วนของจอภาพหลักของระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 

ประกอบด้วยเมนูที่ใช้ในการท างานระบบ 6 
เมนู ดังนี้  

AddCustomer  คือฟอร์มที่ส าหรับการ
บันทึกรายละเอียดข้อมูลบริษัท  

AllMapDetail คือฟอร์มที่ใช้แสดงข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลการ Mapping 

LawDetail คือฟอร์มที่ใช้แสดงข้อมูล
กฎหมาย 

Preview Report Mapping คือฟอร์มที่ใช้
ส าหรับการค้นหาและแสดงข้อมูลการ Mapping   
ของแต่ละบริษัท 

รูปที่  1 แสดงหน้า Main Menu ของระบบแผนที่ภาษีอากร   



  

 

 

All Form คือฟอร์มทั้งหมดที่ใช้ส าหรับการ
บันทึก แสดง และแก้ไข ข้อมูลหลักในระบบ 

All Report คือรายงานรวมทั้งหมดที่ใช้
ส าหรับแสดงรายงานในแต่ละ รายงานที่ต้องการ  

รูปที่  2, 3, และ 4 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Add 
Customer, All Map Detail และ รายการ 
Mapping ตามล าดับ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Add Customer   
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รูปที่ 4   แสดงตัวอย่าง รายงานการ Mapping 

รูปที่ 3  แสดงตัวอย่างหน้าจอ  All Map Detail 

 



  

 

 

 

 
 
 

 
จากรูปที่ 5 แสดงหน้าจอ Add /Modify All 

Form ซึ่งเป็นหน้าจอรวมแฟ้มข้อมูลหลักในระบบ 
โดยการคลิกปุ่ม All Form บนหน้าเมนูหลัก 
ประกอบด้วย 

AccountChart,  
Customer, 
BusinessType   

CharterBusiness,  
GoodType,  
ModelBusiness,  
PropertyGood,  
BusinessRelate,Law,  
TaxType 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  แสดงหน้าจอ Add/Modify All Form 
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จากรูปที่ 6 แสดงหน้าจอ Report    ซึ่ง
เป็นหน้าจอส าหรับพิมพ์รายงานข้อมูลหลักในระบบ 
สามารถเข้าสู่หน้าจอนี้ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม All 
Report ประกอบด้วย  

ReportModelBusiness, 
TaxIDType,BusinessType,  
GooodType,  
PropertyGood,  
BusinessSize,  
CharacterBusiness,  
ModelGood,  

AccountChart,  
Cultomer,  
TaxType,  
ReportMapping  
โดยทุกรายงานสามารถพิมพ์รายงานออก

ทางเครื่องพิมพ์ได้ 
 
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างรายงาน ชนิดสินค้า

และหรือบริการ และรูปที่ 8 แสดงตัวอย่างรายงาน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ต า ม ล า ดั บ

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Report 

 



  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างรายงาน ชนิดสินค้าและหรือบริการ 

 

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างรายงาน ลักษณะการด าเนินงาน 
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ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศ 
 ผู้วิจัยน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ไป
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้แบบ
ประ เมินผล เป็ นแบบค าถามปลาย เปิ ด  การ
ประเมินผลและการแสดงความคิดเห็นต่อระบบ
สารสนเทศแผนที่ภาษีอากร จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ได้พิจารณาประเมินและให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลน าเข้า (Input) ได้แก่ 
แบบฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลเข้าสู่ ระบบ 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าแบบฟอร์มน าเข้าข้อมูล
มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน ในแบบฟอร์ม
มีรายละเอียดครบถ้วน การวางต าแหน่ง ขนาดและ
สัดส่วนภายในจอเหมาะสม มีขนาดตัวอักษรที่
สบายตา มีรูปแบบติดต่อกับผู้ ใช้ที่ เหมาะสม 
รวมทั้งมีการป้องกันผิดพลาดการกรอกข้อมูล 
เหมาะสมที่จะน าไปใช้งานจริง 

ในส่วนที่ควรปรับปรุง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
ในส่วนประกอบของระบบที่เป็น ชื่อหน้าจอควร
ก าหนดให้เป็นภาษาไทย เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ
ในการบันทึกและค้นหาข้อมูล 

2. ด้านกระบวนการท างานของระบบ 
(Process) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ใช้
เวลาในการประมวลผลเหมาะสม ระบบสามารถ
อ านวยความสะดวกในการ เรี ยกใช้ ข้ อมูล ได้
เหมาะสม และระบบสามารถรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละประเภท  

3. คุณภาพของรายงาน (Output)    ผล
การประ เมิ นของผู้ เ ชี่ ย วช าญ  เห็ น ว่ า ร ะบบ

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีสารสนเทศครบถ้วน ตรง
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบที่ได้ก าหนด
ไว้ รูปแบบรายงานที่ได้จากระบบสารสนเทศง่ายต่อ
การท าความเข้าใจและน าไปใช้ มีต าแหน่ง ขนาด
ตัวอักษร สีตัวอักษรมีความเหมาะสมดีแล้ว ใน
รายงานมีการเรียงล าดับข้อมูลในรายงานและอยู่ใน
รูปแบบของตารางอย่างเหมาะสม 

ในด้านที่ควรปรับปรุง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
ควรเพิ่มข้อมูลที่หน้าฟอร์ม LawDetail โดยต้องการ
ให้มีการแสดงข้อมูลกฎหมายในลักษณะของไฟล์  
PDF เพ่ือให้เห็นข้อมูลกฎหมายได้ท้ังฉบับ เพ่ือความ
สะดวกในการอ่านมาตรากฎหมายได้อย่างรวดเร็ว  
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้
ปฏิบัติการ จ านวน 27 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ ปฏิบั ติ ง านต่อการใช้ ระบบสารสนเทศ 
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ใช้งานพึงพอใจในระดับ
มาก อันดับแรก คือ ระบบสารสนเทศมีความ
สมบูรณ์และตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 รองลงมาได้แก่ ระบบสารสนเทศใช้งานได้ง่าย
และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.37 และความพึงพอใจ
อันดับสาม ได้แก่ โปแกรมมีปุ่มฟังก์ชันให้เลือกงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
เพ่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบสารสนเทศ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่ง
หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานเมื่อใช้ระบบสารสนเทศ
แล้ว มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก รวมทั้ ง
แบบฟอร์มจอภาพท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. กา ร พัฒน าฐ า นข้ อ มู ล ไ ด้ ต า ร า ง 
ทั้งหมด 12 ตารางได้แก่ ตารางรหัสบัญชี ,ตาราง



  

 

 

รูปแบบกิจการ, ตารางลูกค้า, ตารางประเภทกิจการ
,ตารางชนิดของสินค้าและหรือบริการ,ตาราง
คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ, ตารางลักษณะ
การด าเนินธุรกิจ, ตารางรูปแบบของการขายสินค้า
หรือบริการ,ตารางธุรกิจสัมพันธ์,ตาราง Mapping, 
ตารางกฎหมาย และตารางประเภทภาษี ซึ่งตาราง
ทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยการใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
แบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
โดยใช้ Access เป็นระบบฐานข้อมูล 

2. การประเมินผลประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วน
ใหญ่ เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ คือ ข้อมูลน าเข้า(Input) แบบฟอร์ม
ส าหรับการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน มีรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ครบถ้วน   
ต าแหน่งการวางขนาดและสัดส่วนภายในจอภาพมี
ความเหมาะสมมีขนาดตัว อักษรที่สบายตา มี
รูปแบบการติดต่อกับผู้ที่ใช้เหมาะสม มีการป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการกรอกข้อมูลเหมาะสม
ที่จะน าไปใช้งานจริง ในด้านกระบวนการท างานของ
ระบบ (Process) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ระบบสามารถ
จัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ใช้เวลาในการ
ประมวลผลเหมาะสม สามารถอ านวยความสะดวก
ในการเรียกใช้ข้อมูลและสามารถรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ในด้าน
คุณภาพของรายงาน (Output) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีสารสนเทศครบถ้วน 
ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบที่
ก าหนดไว้  รูปแบบรายงานง่ายต่อการท าความ
เข้าใจและการน าไปใช้  มีการใช้ข้อความที่สื่ อ
ความหมายได้ชัดเจน รูปแบบรายงานมีมาตรฐาน
เดียวกันทั้ งระบบ การจัดวางต าแหน่ง ขนาด

ตัวอักษร สีตัวอักษรมีความเหมาะสมดี ในรายงานมี
การจัดเรียงล าดับข้อมูลในรายงานและอยู่ในรูปแบบ
ของตารางอย่างเหมาะสม 

ในส่วนที่ควรปรับปรุง  ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
ควรเพิ่มข้อมูลที่หน้าฟอร์ม LawDetail โดยต้องการ
ให้มีการแสดงข้อมูลกฎหมายในลักษณะของไฟล์  
PDF เพ่ือให้เห็นข้อมูลกฎหมายได้ทั้งฉบับ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มผู้
ปฏิบัติการ ที่มีต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
พบว่าผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานมีความ
พึงพอใจต่อระบบสารสนเทศที่ผู้วิจั ยพัฒนาขึ้น 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสามารถน าระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น ไปติดตั้งใช้ และผู้ใช้สารสนเทศพึงพอใจ
ต่อระบบสารสนเทศ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการท าวิจัยต่อไปนี้ 

1. ควรมีการขยายขอบเขตและความสามารถ
ของระบบสารสนเทศนี้ต่อไป 

2. ควรสร้างระบบสารสนเทศระบบดังกล่าวให้
สามารถเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต ทั้ งนี้
เพ่ือที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี
อากรได้อย่างถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 

3. แนวทางการท าวิจัยเชิงพัฒนาและทดลอง
สารสนเทศ ขณะนี้ยังมีผู้ท าวิจัยลักษณะนี้อยู่จ านวน
น้อย ท าให้ขาดแหล่งข้อมูลอ้างอิง ควรส่งเสริมในการ
ท าวิจัยในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถมีระบบ
สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการใช้ IT ส าหรับองค์กรต่าง ๆ 
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การวิเคราะห์สวัสดิการแรงงานของไทย :ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน
 
 
 

 
                             
  

วิชัย โถสุวรรณจินดา1  
 

บทคัดย่อ 
จากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนด้าน

สวัสดิการแรงงานโดยเฉพาะในการดูแลให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืน
ในอาเซียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน 

การศึกษานี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานไทยกับประเทศอ่ืนในประเทศในอาเซียน  ผล
การศึกษาพบว่า สวัสดิการแรงงานที่กฎหมายไทยก าหนดส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันกับประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน อย่างไรก็ตาม บางประเทศได้ก าหนดสวัสดิการที่แตกต่างจากประเทศไทย เช่น  การก าหนดวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ส าหรับลูกจ้างท่ีท างานเป็นกะ การก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลาปุวย  การให้สิทธิ
ลูกจ้างหญิงหยุดกรณีแท้งบุตรและหยุดเพ่ือดูแลบุตรที่เป็นทารก การให้สิทธิบิดาลาเพ่ือการดูแลบุตร การจัด
ให้มีห้องอภิบาลทารกและศูนย์ดูแลเด็ก การก าหนดอายุเกษียณเพ่ิมขึ้นตามสถานการณ์ที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
และการจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแบบบังคับ ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของไทยให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนในอาเซียนและให้มีมาตรการจูงใจด้านภาษีเพ่ือให้นายจ้างจัด
สวัสดิการให้ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้อีกด้วย  

 

ค าส าคัญ : สวัสดิการแรงงาน  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  อาเซียน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
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An Analysis of Labour Welfare in Thailand : A Comparative  Study with 
ASEAN Countries.  
 

Vichai Thosuwanjinda1 
 
Abstract 

  ASEAN Economic Community (AEC) has commenced since the end of 2015. 
Therefore, Thailand should review its welfare for workers as stated in Labour Protection Act 
so that is it similar to those in other ASEAN countries in order to accommodate labour 
movement in the region. This study compared the welfare for Labour in Thailand with those 
in other ASEAN courtiers. It was revealed that the labour welfare in ASEAN was similar in 
most aspects. However, there were some significant differences such as weekly holiday for 
shift workers who worked in fixed hours system, annual holiday, and sick leave. In addition, 
women could have longer holiday on abortive sickness than men, and male workers could 
take leave to take care of their infant. Moreover, employers arranged nursery room and day 
care center for babies and children. Furthermore, retired age extended for the aging society, 
and providence fund was compulsory.  The researcher suggested the government to amend 
Labour Protection Act according to the standard of ASEAN and provide more tax incentive 
to employers who offer more voluntary welfare for their workers. 
  
Keywords : Labour security, Labour protection law, Providence fund, ASEAN 
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บทน า 

ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) อย่างสมบูรณ์ในปลายปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อมในการ
วางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และเตรียมเผชิญกับการรวม
อาเซียนเป็นตลาดและฐานผลิตร่วม และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ 
สาขาวิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ 
แพทย์ บัญชี และท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้แรงงาน
ทักษะจากประเทศในอาเซียนเคลื่อนย้ายมาท างาน
ในประเทศไทย และอยู่ภายใต้กฎหมายของไทย 
ประเทศไทยจึงต้องมีการส ารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการแรงงานโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเพ่ือเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการอยู่ร่วมใน
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
วิธีการในการศึกษา 

การศึกษานี้ ใช้วิธีการส ารวจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงานของประเทศใน
อาเซียนเพ่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย  รวม  9  
ประเทศ คือ  สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน
ดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
เมียนมาร์ กฎหมายที่ส ารวจเป็นหลัก คือ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และมีการน าผลการศึกษาเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้แทนองค์การนายจ้าง องค์การ
ลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย 
 

 
 
แนวคิดเรื่องสวัสดิการแรงงาน 
 กระทรวงแรงงานได้ให้ความหมายของค าว่า 
สวัสดิการแรงงาน ว่า หมายถึง การด าเนินการใดๆ
ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน หรือรัฐบาลที่มี
ความมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความ
เป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการท างาน มี
ความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต
ไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัว
ของลูกจ้างด้วย โดยแยกออกเป็นสวัสดิการที่
กฎหมายก าหนด และสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้กับ
ลูกจ้างนอกเหนือกฎหมาย (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, 2557) ขณะที่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเห็นว่า สวัสดิการ คือ บริการหรือ
กิจกรรมใดๆที่หน่วยงานได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นได้รับความสะดวกสบาย
ในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกัน
ที่แน่นอนในการด ารงชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ ได้รับอยู่
ประจ า ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ
และก าลังใจที่ดี เพ่ือจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ 
สติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องวิตกกังวลปัญหายุ่งยากทั้ง
ในทางส่วนตัวและครอบครัว ท าให้มีความพอใจใน
งาน มีความรักงาน และตั้งใจที่จะอยู่ท างานนั้นให้
นานที่สุด (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 
2557) 

การจัดสวัสดิการแรงงานของไทยมีพ้ืนฐาน
มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วน
ที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานสิทธิในการ
ท างานได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
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สังคม และวัฒนธรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาว่า
ด้วยการ เลื อกปฏิบัติทางเชื้ อชาติทุกรูปแบบ  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และ  
อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO 
convention) และจากการที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิกองค์การสหประชาชาติ และองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีในการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาต่างๆดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ขึ้นใช้บั งคับ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ประเทศไทยก็ยังถูกจับตามองจากประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกว่ายังไม่ได้มีความพยายามที่จะปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และการกดขี่ แรงงานอย่าง
จริงจัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก รัฐบาลไทยจึงได้ขับเคลื่อนการด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกดขี่
แรงงาน เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการ
ใช้แรงงานหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มี
การบังคับใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ และดูแลให้
แรงงานที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว 
แรงงานข้ามชาติ แรงงานประมงทะเล ให้ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีการก ากับ
ดูแลให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ 
ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานอย่างเคร่งครัด การปูองกันและแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบตามกฎหมายและการ
ก าหนดรูปแบบเพ่ือขยาย การคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบไปยังกลุ่มต่างๆ เพ่ิมขึ้น ( กระทรวงแรงงาน
,2554) 

ส าหรับนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชาที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองแรงงานนั้น ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ว่า
ด้วยการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีนโยบายที่
ส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศ
และเด็กและปัญหาขอทาน รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งแก่
แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน ( ส านักนายกรัฐมนตรี 
,2557) 
4. กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานของไทย 
 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานของไทยที่
ส า คัญคื อพระ ร าชบัญญั ติ คุ้ ม ค รอ งแร ง ง าน        
พ.ศ. 2541 ซึ่งมีสาระส าคัญในการคุ้มครองแรงงาน
ที่ ถือ เป็นสวัสดิการแรงงานที่ กฎหมายบั งคับ 
(กระทรวงแรงงาน , 2557)  ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญสวัสดิการส าหรับแรงงานทั่วไปของไทยตามกฎหมาย คุ้มครอง

แรงงาน 
สวัสดิการ หลักการและสาระส าคัญ 

เวลาท างาน งานทั่วไป ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
งานอันตรายไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

เวลาพัก ในวันที่มีการท างานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวัน
ละ 1 ชั่วโมงภายใน 5 ชั่วโมงแรกของการท างาน 
นาย จ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมง 
ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 นาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวัน
ละ 1 ชั่วโมง 
กรณี งานในหน้าที่มีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะ
หยุดเสียมิได้นายจ้างจะไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้างก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอม
จากลูกจ้าง 

วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
(Weekend) 

ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน 
ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (ยกเว้นลูกจ้างรายวัน ราย
ชั่วโมงหรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย) 
นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วัน
ใดก็ได ้
กรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่แน่นอน ให้นายจ้างประกาศวันหยุดให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันและแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานตรวจแรงงาน
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศก าหนด 

วันหยุดตามประเพณี ต้อง ไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ถ้าวันหยุด ตาม
ประเพณีตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวันท างานถัดไป 
ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี 

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า
ปีละ 6 วันท างาน โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง 
ให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือ
ก าหนดตามท่ีตกลงกัน 
นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้ 
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ตารางท่ี  1 สรุปสาระส าคัญสวัสดิการส าหรับแรงงานทั่วไปของไทยตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน (ต่อ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระส าคัญ 
การลาปุวย ลูกจ้างมีสิทธิลาปุวยได้เท่าที่ปุวยจริง โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างปีละไม่เกิน 30 

วัน ทั้งนี้การลาปุวยตั้งแต่ 3 วันท างานขึ้นไป นายจ้างจะให้ลูกจ้างแสดง
ใบรับรองแพทย์ก็ได้ 

การลาคลอด ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 
90 วันโดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
แก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่
เกิน 45 วัน 

การลาเพื่อท าหมัน 
 

ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพ่ือท าหมันได้และมีสิทธิ์ลาเนื่องจากการท าหมันตามระยะ 
เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนด และออกใบรับรองให้โดยลูกจ้างมี
สิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย 

การลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
การลาเพื่อรับราชการทหาร 

 
ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึก 
วิชาทหาร หรือเพ่ือทดสอบความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวันที่ทาง
การทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 

การลาเพื่อฝึกอบรม 
 

ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกับนายจ้าง แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า 

การท างานล่วงเวลา และการ
ท างานในวันหยุด 

ในกรณีที่งานมีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ เสียหายแก่งานหรือเป็น
งานฉุกเฉินนายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุดเท่าที่
จ าเป็นก็ได ้
ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง 
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม 
ท างานล่วงเวลา (ยกเว้นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป 
โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน) 

ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วันหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด 

- ถ้าท างานเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีท า 
- ถ้าท างานในวันหยุดในเวลาท างานปกติของวันท างานนายจ้างต้องจ่าย ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง  
- ถ้าท างานในวันหยุดเกินเวลาท างานปกติของวันท างานนายจ้างต้องจ่าย ค่า
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ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง  
ตารางท่ี  1 สรุปสาระส าคัญสวัสดิการส าหรับแรงงานทั่วไปของไทยตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน (ต่อ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระส าคัญ 

ค่าชดเชย 
 

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้ 
-ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
- ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย90 วัน 
- ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 
- ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน 
- ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย300 วัน 
   ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน 
กระบวนการผลิตการจ าหน่ายหรือการบริการอันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักร
มาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่อง จักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวน
ลูกจ้างลง นายจ้างต้องแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อ
ลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงาน ทราบล่วงหน้าไม่ 
น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง  และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
เพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชยปกติให้ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบหกปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น
จากค่าชดเชยปกติซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่งปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน  
- ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมี
ผลกระทบ ส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว 
นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
ย้ายถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้
โดยได้รบัค่าชดเชยพิเศษเท่ากับอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ์ได้รับ  
   ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย : ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

- ลูกจ้างลาออกเอง 
- ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
- จงใจท าให้นายจ้างไดร้ับความเสียหาย 
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- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
- ฝุาฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสั่งของ

นายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็น
หนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือ
เตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
    - ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
        กรณีการจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิก
จ้าง ตามก าหนดระยะเวลานั้นได้แก่งานดังนี้ 

1. การจ้างงานในโครงการ เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ การค้าของ
นายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน 

2. งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ที่มีก าหนดงานสิ้นสุดหรือความส าเร็จ
ของงาน 

3. งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซึ่งจะต้อง
แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยนายจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือ 
ไว้ตั้งแต่เม่ือเริ่มจ้าง 

การใช้แรงงานหญิง 
 

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงท างานต่อไปนี้ 
- งาน เหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ 

หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น 

- งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 
- งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
- งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

        ห้าม นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22.00น.-
06.00น. ท างานล่วงเวลาท างานในวันหยุดหรือท างานอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

- งานเหมืองแร่หรืองาน ก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ 
หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น 

- งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 
- งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
- งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม 
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- งานที่ท าในเรือ 
- งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การใช้แรงงานเด็ก 
 

- ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง 
- กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อ

พนักงาน ตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าท างาน และ
แจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อ
วันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การท างาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่
นายจ้างก าหนด 

- ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในระหว่างเวลา 
22.00 - 06.00 น.เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

- ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานล่วงเวลา 
- ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานต่อไปนี้ 

- งานหลอม เปุา หล่อ หรือรีดโลหะ 
- สถานที่เล่นการพนัน 
- สถานที่เต้นร า ร าวง หรือ รองเง็ง 
- สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่ม อย่างอ่ืน

จ าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ าเรอส าหรับปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่ส าหรับ
พักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าสถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

- ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอ่ืน 
- ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับ เงินประกันจากฝุายลูกจ้างซึ่ง

เป็นเด็กลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา 
รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพ่ือการอ่ืนซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่
ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่
เกิน 30 วัน 

 
สวัสดิการในที่ท างาน ให้นายจ้างจัดให้มีสวัสดิการในที่ท างาน ดังนี้ 

1) น้ าสะอาดส าหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ส าหรับลูกจ้างไม่เกินสี่สิบคน และ
เพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนหนึ่งที่ส าหรับลูกจ้างทุกๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกิน
ยี่สิบคนให้ถือเป็นสี่สิบคน 
2) ห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
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ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาด
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ าและ
ห้องส้วมแยกส าหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง และในกรณีที่มีลูกจ้างที่เป็น
คนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ าและห้องส้วมส าหรับคนพิการแยกไว้
โดยเฉพาะ 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 1) สถานที่ท างานที่มีลูกจ้างท างานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มี
เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาลในจ านวนที่เพียงพอ อย่างน้อยตาม
รายการที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
2) สถานที่ท างานที่มีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป 
นายจ้างต้องจัดให้มี 

ก. เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (1) 
ข. ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์

และยานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ตามความจ าเป็นและเพียงพอแก่การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

ค. พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน
ตลอดเวลาท างาน 

ง. แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพ่ือตรวจรักษาพยาบาล
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาท างาน 

3) สถานที่ท างานท่ีมีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป ต้อง
จัดให้มี 

ก. เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (1) 
ข. ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์

และยานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ตามความจ าเป็นและเพียงพอแก่การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

ค. พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจ าอย่างน้อยสองคน
ตลอดเวลาท างาน 

ง. แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพ่ือตรวจรักษาพยาบาล
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาท างาน 

จ. ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะน าลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพ่ือให้การ
รักษาพยาบาลได้โดยพลัน 

การส่งลูกจ้างเข้ารับการ       นายจ้างอาจท าความตกลงเพ่ือส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ
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สวัสดิการ หลักการและสาระส าคัญ 

รักษาพยาบาล สถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและเป็นสถานพยาบาลที่
นายจ้างอาจน าลูกจ้างส่งเข้ารับการ รักษาพยาบาลได้โดยความสะดวกและ
รวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ตามข้อ 2 (2) หรือข้อ 2 (3) ได้โดยต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

คณะกรรมการสวัสดิการ        ก าหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้น
ไป ต้องจดัให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย
ผู้แทนฝุายลูกจ้าง อย่างน้อยห้าคน โดยที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด และใน
กรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจ้างมีคณะกรรมการลูกจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงาน สัมพันธ์แล้ว ให้คณะกรรมการลูกจ้าง ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ความปลอดภัยในการ
ท างาน 

      ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับลูกจ้างในบางอาชีพที่
เสี่ยงอันตราย  เช่น งานก่อสร้างในที่สูง งานที่ต้องท ากับเครื่องจักร งานที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆหรือสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
กฎหมายความปลอดภัยจะก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการท างาน การจัดเครื่อง
ปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานนั้นๆ การก าหนดเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท างาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ การ
ระบายสิ่งโสโครก เป็นต้น 

  
5. การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน 
 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศต่างๆ
ในอาเซียน ในส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้  

สวัสดิการแรงงานในส่วนที่เหมือนกัน สวัสดิการแรงงานในอาเซียนส่วนที่แตกต่างกัน 

วันหยุดประจ าสัปดาห์   ไทยก าหนด
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
1 วัน โดยได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่บางประเทศ 
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไนได้ก าหนดให้ลูกจ้างที่ท างาน
เป็นกะ มีวันหยุดประจ าสัปดาห์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไปไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  

วันหยุดตามประเพณี ไทยก าหนดไว้ไม่น้อย
กว่า ปีละ 13 วัน 

แต่ละประเทศในอาเซียนมีการก าหนดวันหยุดตามประเพณีต่อปี
แตกต่างกันไป เช่น สิงคโปร์ 11 วัน มาเลเซีย 10 วัน ฟิลิปปินส์ 
12 วัน กัมพูชา 18 วัน ลาว 13 วัน เวียดนาม 9 วัน เป็นต้น 
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วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  ไทยก าหนดให้ 
ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิ
หยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า ปีละ 6 
วัน 

ทุกประเทศจะมีการก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อน
ประจ าปีโดยได้รับค่าจ้าง แต่หลายประเทศมีการก าหนดให้มี
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน หรือตามสภาพของ
งาน เช่น มาเลเซียมีการก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีเพ่ิม
ตามอายุงาน คือ อายุงาน 1-2 ปี หยุดได้ 8 วัน อายุงาน 2-5 ปี 
หยุดได้ 12 วัน อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป หยุดได้ 16 วัน ส่วนกัมพูชา 
ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าที่ท างานครบ 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิหยุด
พักผ่อน1.5 วัน ต่อระยะเวลา 1 ปี ที่ท างานมา แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 18 วัน ประเทศลาว ให้สิทธิลูกจ้างที่ท างานครบ 1 ปี 
หยุดพักผ่อนได้ 15 วัน และเพ่ิมจ านวนขึ้นอีกถ้าท างานอันตราย 

วันลาปุวย ไทยก าหนดให้ 

ลาได้เท่าท่ีปุวยจริง แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ในวันลาปุวยปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

มาเลเซียมีการก าหนดวันลาปุวยตามอายุงาน คือ อายุงาน น้อย
กว่า 2  ปี หยุดได้ 14  วัน อายุงาน 2-5 ปี หยุดได้ 18 วัน อายุงาน 
5 ปี ขึ้นไป หยุดได้ 22 วันโดยได้รับค่าจ้าง พม่าให้ลูกจ้างที่ท างาน 
6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับค่าจ้างในวันลาปุวย กัมพูชาจ่ายค่าจ้าง
เต็มในการลาปุวยเดือนแรก จ่ายค่าจ้างร้อยละ 60 ในเดือนที่สอง
และสาม แต่ถ้ายังปุวยอยู่หลังจากนั้น นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง 
ประเทศลาว ให้สิทธิลูกจ้างลาปุวยได้ปีละ 30 วัน 

วันลาคลอด ไทยก าหนดให้ 
ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาทั้งก่อนคลอดและหลัง
คลอดได้90 วัน แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้
ตามวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 

สิงคโปร์ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดเฉพาะกรณีท่ีมีการสมรส
ตามกฎหมายเท่านั้น อินโดนีเซียให้สิทธิลูกจ้างหญิงที่แท้งบุตร
ลาได้ 1.5 เดือน เพ่ือรักษาตัวโดยได้รับค่าจ้าง ฟิลิปปินส์ให้
ลูกจ้างหญิงที่คลอดโดยการผ่าตัดลาคลอดได้ 78 วัน เทียบกับ
การลาคลอดปกติ 60 วัน ลาวให้ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดแล้วยัง
เจ็บปุวยอยู่ลาเพิ่มได้อีก 30 วัน โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างปกติ ส่วยเวียดนามให้ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้ 6 เดือน 
แต่ถ้าคลอดลูกแฝด ให้ลาเพ่ิมได้อีก 1 เดือน ต่อลูกแฝดแต่ละ
คนที่เพ่ิมข้ึน ส่วนพม่าให้สิทธิลูกจ้างลาไปเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่มี
อายุไม่เกิน 1 ขวบ ได้ 8 สัปดาห์   

การดูแลบุตร 
ประเทศไทยไม่มีสวัสดิการประเภทนี้ 

สิงคโปร์ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาไปดูแลบุตรที่เป็นทารกได้ปีละ 6 วัน 
จนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 2 ปีโดยได้รับค่าจ้าง  อินโดนีเซียให้
ลูกจ้างชายที่บุตรเพ่ิงคลอดหรือภรรยาแท้งบุตรมีสิทธิลาเพ่ือการ
ดูและบุตรและภรรยาได้ 2วัน  โดยได้รับค่าจ้าง  

น้ าสะอาดส าหรับดื่ม ไทยก าหนด 
ให้นายจ้างจัดน้ าสะอาดส าหรับดื่มให้
เพียงพอเป็นสัดส่วนกับจ านวนลูกจ้าง 

สิงคโปร์ก าหนดให้นายจ้างจัดน้ าสะอาดส าหรับดื่มอย่างเพียงพอ
ส าหรับลูกจ้าง กัมพูชาก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีน้ าดื่มใน
บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิด และมีแก้วน้ าที่สะอาด 
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ปราศจากเชื้อโรค 
การรักษาพยาบาล ไทยก าหนด 
นายจ้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์ประจ า และ
จัดให้มีสถานพยาบาล พร้อมพยาบาลและ
แพทย์ประจ าตามสัดส่วนของลูกจ้าง 

บรูไน ก าหนดให้ผู้ตรวจแรงงานมีอ านาจก าหนดให้นายจ้างจัด
ให้มีแพทย์ประจ าโรงงานหรือสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
ส าหรับลูกจ้างท่ีเจ็บปุวยได้ 

เงินโบนัส 
ไม่มีก าหนดในกฎหมายไทย 

บรูไนก าหนดว่าในการเจรจาต่อรองเรื่องโบนัส ต้องไม่ให้มีการ
จ่ายโบนัสเกินกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของเงินเดือน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ไม่มีการบังคับในกฎหมายไทย 

มาเลเซียและสิงคโปร์ก าหนดเป็นการบังคับให้ทุกสถาน
ประกอบการต้องจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้าง
และลูกจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงาน
โดยเฉพาะในส่วนที่ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก็เพ่ือการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ของไทยให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนในประเทศ
อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า สวัสดิการแรงงานที่
กฎหมายก าหนดส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน 
ได้แก่ วันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี วันลาปุวย วันลาคลอด  
การก าหนดให้มีน้ าสะอาด ห้องน้ า ห้องส้วม การ
รักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามการก าหนดสวัสดิการ
ต่างๆดังกล่าวก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ส่วนที่
น่าสนใจเช่น 

1) การก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์
ส าหรับลูกจ้างที่ท างานเป็นกะ มาเลเซีย สิงคโปร์
และบรูไนได้ก าหนดไว้เป็นจ านวนชั่วโมงที่ได้หยุด
แทนการก าหนดเป็นวัน  เช่น ก าหนดให้หยุด 30 
ชั่วโมง แทน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ซึ่งน่าจะเป็น

ประโยชน์แก่ลูกจ้างมากกว่า เพราะได้หยุดยาวนาน
กว่า 

2) การก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
บางประเทศเช่น มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา มีการ
ก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีเพิ่มตามอายุงาน ซึ่ง
ถื อ เป็ นการจู ง ใ จ ให้ ลู กจ้ า งท า ง านกับสถาน
ประกอบการนั้นยาวนานขึ้น และบางประเทศ เช่น 
ลาว เวียดนาม ก าหนดให้ลูกจ้างที่ท างานหนักหรือ
งานเสี่ยงอันตรายมีวันหยุดพักผ่อนประจ าปีมากกว่า
ผู้ที่ท างานทั่วไป ก็เป็นการทดแทนให้กับผู้ที่ต้อง
ท า งานหนั กหรื อ งาน เสี่ ย ง อันตรายและเป็ น
ประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

3) การลาปุวย สิงคโปร์และมาเลเซียให้
สิทธิลูกจ้างลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างตามอายุงาน 
อินโดนีเซียให้สิทธิลูกจ้างหญิงลาหยุดในกรณีที่มี
ประจ าเดือนได้ 2 วัน เวียดนามให้ลูกจ้างหญิงหยุด
พักในวันที่มีประจ าเดือนๆได้วันละ 30 นาที พม่าให้
ลูกจ้างที่ท างาน 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับค่าจ้าง
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ในวันลาปุวย กัมพูชาจ่ายค่าจ้างเต็มในการลาปุวย
เดือนแรก จ่ายค่าจ้างร้อยละ 60 ในเดือนที่สองและ
สาม แต่ถ้ายังปุวยอยู่หลังจากนั้น นายจ้างไม่ต้อง
จ่ายค่าจ้าง การลาปุวยที่เพ่ิมขึ้นตามอายุงานย่อม
เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างที่มักมีปัญหาสุขภาพเมื่อมี
อายุมากขึ้น แต่การก าหนดเงื่อนไขอายุงานขั้นต่ า
ก่อนที่ลูกจ้างจะได้สิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างย่อม
มีผลกระทบต่อลูกจ้าง เพราะการเจ็บปุวยไม่อาจ
ทราบล่วงหน้าได้ เว้นแต่รัฐบาลจะจัดสวัสดิการอ่ืน
รองรับ เช่นการประกันสังคม หรือกองทุนเงิน
ทดแทน เป็นต้น 

4) การลาคลอด สิงคโปร์ให้ลูกจ้างหญิงมี
สิทธิลาคลอดเฉพาะกรณีที่มีการสมรสตามกฎหมาย
เท่านั้น อินโดนีเซียให้สิทธิลูกจ้างหญิงที่แท้งบุตรลา
ได้  1.5 เดื อน  เ พ่ือรั กษาตั ว โดยได้ รั บค่ าจ้ า ง 
ฟิลิปปินส์ให้ลูกจ้างหญิงที่คลอดโดยการผ่าตัดลา
คลอดได้ 78 วัน เทียบกับการลาคลอดปกติ 60 วัน 
ลาวให้ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดแล้วยังเจ็บปุวยอยู่ลา
เพ่ิมได้อีก 30 วัน โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างปกติ ส่วยเวียดนามให้ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้ 
6 เดือน แต่ถ้าคลอดลูกแฝด ให้ลาเพ่ิมได้อีก 1 
เดือน ต่อลูกแฝดแต่ละคนท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนพม่าให้สิทธิ
ลูกจ้างลาไปเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 1 
ขวบ ได้ 8 สัปดาห์  จ านวนวันลาคลอดที่เพ่ิมขึ้น
ตามเงื่อนไขต่างๆย่อมเป็นประโยชน์แก่หญิงที่คลอด
บุตร และแสดงถึงนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ
กับสุขอนามยัของหญิงที่คลอดบุตรด้วย 

5) การลาเพ่ือการดูแลบุตร สิงคโปร์ให้
สิทธิบิดาลาเพ่ือการดูแลบุตรที่อายุไม่ถึง 2 ขวบ ได้ 
ปีละ 6  วัน อินโดนีเซียให้ลูกจ้างชายลาไปดูแลบุตร

ที่เพ่ิงคลอดหรือภรรยาที่แท้งบุตรได้ 2 วัน กัมพูชา
ให้ลูกจ้างหญิงมีเวลาพักเพ่ือให้การให้นมบุตรได้วัน
ละ 1 ชั่วโมง และให้นายจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้างหญิง
ตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป จัดให้มีห้องดูแลทารกและศูนย์
ดูแลเด็ก หรือจ่ายเป็นเงินให้ลูกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งบุตรไปยังศูนย์ดูแลเด็กแห่งอ่ืน พม่าให้ลูกจ้าง
ชายลาไปดูแลบุตรที่เพ่ิมคลอดได้ 15 วัน โดยได้
ค่าจ้างร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ย สิทธิการลาไป
ดูแลบุตรของลูกจ้างชายนี้  ถือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้พ่อได้รับผิดชอบใน
การดูแลลูกเพ่ิมขึ้น ส่วนการก าหนดให้นายจ้างให้
เวลาแม่ให้นมลูก และให้จัดห้องดูแลทารกและศูนย์
ดูแลเด็ก ก็ถือเป็นการสนับสนุนให้หญิงได้มีบุตร 
และให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทยในช่วงที่มีอัตราการเกิดต่ า
เช่นในปัจจุบัน 

6) สวัสดิการอ่ืนที่บางประเทศก าหนด 
แต่ประเทศไทยไม่ได้ก าหนด เช่น บรูไน ก าหนดให้
นายจ้างจัดพาหนะรับส่งลูกจ้าง และหากลูกจ้างไม่
สามารถกลับบ้านได้เมื่อเลิกงานในยามวิกาลให้
นายจ้ างจัดที่ พักที่ เหมาะสมให้ด้วย และการ
เรียกร้องโบนัสของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานต้อง
ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของเงินเดือน การก าหนดให้มี
พาหนะรับส่ง และที่พักตามความจ าเป็นนี้ย่อมเป็น
การลดข้อเรียกร้องของลูกจ้างลงได้ด้วย 

7) บางประเทศได้ก าหนดอายุเกษียณไว้
ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย เช่น สิงคโปร์
ก าหนดให้ลูกจ้างเกษียณที่อายุ 65 ปี แต่นายจ้าง
อาจตกลงว่าจ้างต่อถึงอายุ 65 ได้ ถ้านายจ้างไม่
สามารถว่าจ้างต่อได้ ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเท่ากับ
ค่าจ้างอย่างน้อย 3 เดือน (ILO, 1994) การก าหนด
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อายุเกษียณไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเป็น
การส่งเสริมนโยบายการให้ผู้สูงอายุได้ท างานเพ่ิมขึ้น 
โดยใช้การขยายอายุเกษียณเพ่ิมข้ึนได้ด้วย 

8) ประเทศสิงค์ โปร์และมาเลเซียได้
ก าหนดในกฎหมายบังคับให้นายจ้างจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีเงินสมทบจากนายจ้างและ
ลูกจ้างในอัตราตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นเงิน
สะสมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุของลูกจ้าง หลักการที่
ให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินสะสมแบบบังคับนี้ น่าจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทยในยุคที่ประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุจะได้มี
เงินใช้ในยามชรา แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมี
กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว แต่
ก็เป็นเงื่อนไขให้นายจ้างและลูกจ้างจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพโดยสมัครใจ จึงมีแต่กิจการใหญ่
จ านวนไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพขึ้น 
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผล
การศึกษา ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
นายจ้าง ผู้แทนองค์การลูกจ้าง และผู้แทนส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องนั้น  ที่ประชุมเห็นว่าประเทศไทย
ควรมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

1) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของไทยให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆใน
อาเซียนและในส่วนที่ เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
เพ่ิมขึ้น เช่น การก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์เป็น
ชั่วโมงส าหรับลูกจ้างงานกะ การเพิ่มวันหยุดพักผ่อน

ประจ าปี และวันลาปุวยตามอายุงาน การเพ่ิมวันลา
คลอดในกรณีคลอดโดยการผ่าตัด หรือคลอดลูก
แฝด การให้สิทธิมารดาในการให้นมบุตรระหว่าง
เวลาท างาน การให้บิดามีสิทธิลาไปดูแลบุตรที่ยัง
เล็ก การจัดสถานที่ดูแลเด็กในสถานที่ท างาน การ
ก าหนดอายุเกษียณ และการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพเพ่ือเป็นเงินส ารองไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ
ของลูกจ้าง 

2) นายจ้างควรจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง
เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้ เช่น การ
จัดร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ร้านค้า การจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดให้มีรถรับส่งพนักงาน 
การจ่ายโบนัส การจัดชุดท างาน ที่พัก และอาหาร
กลางวัน การจัดให้มีการประกันชีวิต การช่วยค่า
รักษาพยาบาลครอบครัว การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรให้
ลูกจ้าง การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมรายได้ให้ลูกจ้าง 
การช่วยเหลือด้านเงินกู้เพ่ือที่พักอาศัย และการจัด
ทัศนะศึกษาและการแข่งขันกีฬาภายในสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจด้าน
ภาษีให้นายจ้างด้วย 

 
 
 
สรุป  

จากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยยังถูกจับ
ตามองจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่ายังไม่ได้มีความ
พยายามที่จะปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการกดขี่แรงงานอย่างจริงจัง ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องมีการทบทวนด้านสวัสดิการแรงงาน
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โดยเฉพาะในการดูแลให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และ
มีกฎหมายที่สอดคล้องกับประเทศอ่ืนในอาเซียนเพ่ือ
รองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน 

การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงาน
กับประเทศอ่ืนในประเทศอาเซียน ผลการศึกษา
พบว่า สวัสดิการแรงงานที่กฎหมายก าหนดส่วนใหญ่
มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี วัน
ลาปุวย วันลาคลอด  การก าหนดให้มีน้ าสะอาด 
ห้องน้ า ห้องส้วม การรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม
การก าหนดสวัสดิการต่างๆดังกล่าวก็มีเงื่อนไขที่
แตกต่างกันออกไป และมีส่วนที่มีความแตกต่าง
อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในเรื่อง การก าหนด
วันหยุดประจ าสัปดาห์ การก าหนดวันหยุดพักผ่อน 
การให้สิทธิลูกจ้างหญิงหยุดได้เพ่ิมขึ้นในกรณีที่มี
ประจ าเดือน การให้สิทธิหยุดกรณีแท้งบุตร การให้
สิทธิบิดาลาเพ่ือการดูแลบุตร การจัดให้มีห้องดูแล
ทารกและศูนย์ดูแลเด็ก การจัดพาหนะรับส่งลูกจ้าง 
และที่ พักและการก าหนดอายุเกษียณที่ เ พ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังเสนอมีการ
ออกกฎหมายบังคับให้นายจ้างจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ และให้นายจ้างควรจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง
เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไว้อีกด้วย 
โดยให้ภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจด้านภาษีให้
นายจ้างด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

รัฐบาลควรมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานของไทย
ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ก าหนดให้ลูกจ้างที่ท างานเป็นกะมีวันหยุด
ป ร ะ จ า สั ป ด า ห์ เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  30 ชั่ ว โ ม ง 
ต่อเนื่องกันใน 1 สัปดาห์ แทนการก าหนด 1 วัน 
ตามกฎหมายปัจจุบัน 

2. ปรับปรุงเงื่อนไขและจ านวนวันพักผ่อน
ประจ าปีและวันลาปุวยให้เพ่ิมตามอายุงาน เช่น 
อายุงาน 1-5 ปี หยุดได้ 8 วัน อายุงาน 5-10 ปี 
หยุดได้ 10 วัน อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป หยุดได้ 12 วัน 

3. ปรับปรุงให้ลูกจ้างที่ท างานเสี่ยงอันตรายมี
สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้มากกว่าลูกจ้างท่ัวไป 

4. เพ่ิมวันลาคลอดในกรณีคลอดโดยการผ่าตัด 
หรือคลอดลูกแฝด การให้สิทธิมารดาในการให้นม
บุตรระหว่างเวลาท างาน 

5. เพ่ิมสวัสดิการการดูแลบุตร โดยให้ลูกจ้าง
หญิงและชายมีสิทธิลาเพ่ือดูแลบุตรที่เป็นทารกโดย
ได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้างหญิงตั้งแต่ 
200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีศูนย์ดูแลเด็กในเวลา
กลางวัน ขณะที่ลูกจ้างหญิงนั้นท างานให้นายจ้าง 

6. ก าหนดอายุเกษียณเพ่ิมขึ้นให้เหมาะสมกับ
สังคมผู้สูงอายุของไทย 

7. ก าหนดให้กิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป 
ต้องมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้าง
และลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

8. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ น า ย จ้ า ง จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ที่
นอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้างมากขึ้น โดยรัฐให้
การจูงใจด้วยภาษี 
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ทัศนคติต่อการปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย 

 
                             

  ซัลมาณ ดาราฉาย1 
  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอาหรับโดยทั่วไป ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย และความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพและสถานภาพ
ของมุสลิมที่ใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลความคิดเห็นของชาว
ไทยมุสลิมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคืออัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความเห็นว่า ภาษาอาหรับเป็น
ภาษาส าคัญของโลกและเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมทั่วโลก มุสลิมจ าเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับ กลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนภาษาอาหรับและต้องการเรียนภาษาอาหรับเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างระบุ
ด้วยว่า การเขียนค าทับศัพท์ภาษาอาหรับด้วยอักษรไทยในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามควรใช้
หลักเกณฑ์ตามราชบัณฑิตยสถานเพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน ควรใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับเท่าที่จ าเป็น 
และควรเขียนค าแปลภาษาไทยควบคู่กับถ้อยค าภาษาอาหรับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็น
ว่า มุสลิมที่ใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทยเป็นบุคคลที่มีการศึกษา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความ
น่าเชื่อถือ  
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติต่อภาษา, การปนภาษา, ภาษาอาหรับ, หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย 
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e-mail: sdarachai@yahoo.com 
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Attitudes Towards Arabic Code Mixing in Islamic Texts in Thai  
 

Salman Darachai1 
Abstract 

 

 The main purposes of this research were: To explore the respondents’ 
attitudes towards Arabic language in general; To determine the respondents’ 
attitudes towards Arabic-Thai code mixing styles, and; To investigate the 
respondents’ attitudes towards personality and social status of Muslims using Arabic-
Thai code mixing. The data in this study were obtained from a sample of 360 Thai – 
Muslims purposively selected form 12 Mosques in Bangkok. The statistical analysis 
was done in form of percentages and averages. 

Regarding the result of the study, the majority of respondents agreed that 
Arabic was an important language representing Muslim identity. Therefore, it was an 
obligation for Muslims to learn Arabic. The respondents admitted that they were 
proud to study Arabic and they would like to learn more about it. They also 
suggested that the use of Arabic loan words in Thai language should strictly follow 
the standard format set by the Royal Institute of Thailand. In addition, they 
suggested that Arabic words would be used only where necessary and with 
translation in Thai. Besides, they agreed on the various personalities and social status 
of the Muslims using Arabic-Thai code mixing, e.g. high education, self confidence 
and reliability.  

 

Keywords: Attitudes, Code mixing, Language mixing, Arabic language, Islamic texts in 
Thai 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ค าสอนศาสนาอิสลามหรือที่ภาษา

อา ห รั บ ใ ช้ ค า ว่ า  “คุ ต บ ะห์ ” (khutbah) 
หมายถึง การกล่าวค าปาฐกถาธรรม การกล่าว
ค าปราศรัยหรือธรรมเทศนา (กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2552, น. 16) โดย
ผู้กล่าวค าเทศนาหรือกล่าวปาฐกถาธรรมได้สืบ
ทอดแนวทางและรูปแบบในการแสดงค าสอน
ศาสนาอิสลามมาจากแนวปฏิบัติของท่าน
ศาสดามุฮัมมัด ซึ่งท่านได้แสดงปฐมเทศนาใน
การประกอบศาสนกิจร่วมกับมวลมุสลิม ณ 
มัสยิดแห่ งหนึ่ ง ในเมืองเมดินา (Medina) 
(Gaffney, 2004, pp. 394-395) นับแต่วาระ
นั้นเป็นต้นมา เหล่าสาวกและอนุชนผู้มีหน้าที่
ก ล่ า วค า เทศนาของ อิสลาม ได้ สื บทอด
เจตนารมณ์และเจริญรอยตามแนวปฏิบัติของ
ท่านในการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนของ
อิสลามตลอดมา  

องค์ประกอบส าคัญของการแสดงค า
สอนศาสนาอิสลามมี 5 ประการ (Glasse, 
1991, p. 354) ดังนี้  

1.การกล่าวสรรเสริญพระเจ้าและการ
ขอพรแด่ศาสดา  

2.การกล่าวค าปฏิญาณตนเพ่ือแสดง
ความศรัทธาเชื่อมั่นในพระเจ้าและศาสดา  

3.การกล่าวถึงความเป็นเอกภาพของ
พระเจ้า  

4.การแสดงหลักธรรมค าสอน  
5.การขอพรให้บรรดาผู้ศรัทธาตลอดจน

ผู้ที่ประสบปัญหาหรือผู้ทีต่กทุกข์ได้ยาก  
ผู้ ก ล่ า ว ค า เ ท ศ น า ต้ อ ง แ ส ด ง

องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นด้วยภาษาอาหรับ
ดั้งเดิม (Classical Arabic) ยกเว้นการแสดง
หลักธรรมค าสอนที่อาจถ่ายทอดด้วยภาษาอ่ืน 
เช่น ภาษาชวา (Keeler, 1998, pp. 163-

178) ภาษามลายู (โซรยา จามจุรี, 2543, น. 
61) ภาษาไทย (ธารินี ธาดาดุสิตา, 2547, น. 
69) ภาษาตุรกี (Gibbon, 2008, pp. 389-
403; Gibb and Kramers, 1974, p. 259) 
ภาษาอังกฤษ (Albayrak, 2012, p. 32; 
Hashem, 2010, pp. 49-61) และภาษาฟุล
ฟุลเด (Fulfulde) (Kouega and Baimada, 
2012, pp. 10-19) เป็นต้น การถ่ายทอดค า
สอนศาสนาอิสลามโดยใช้ภาษาอ่ืนในขณะที่
ยังคงถ้อยค าบางส่วนโดยใช้ภาษาอาหรับได้
กลายเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน การ
ใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับปนในภาษาอ่ืนเพ่ือ
ถ่ายทอดค าสอนศาสนาอิสลามจึงอาจเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังที่มี
การศึกษาเกี่ยวกับการปนภาษาอาหรับใน
หนั งสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย     
(ซัลมาณ ดาราฉาย, 2557, 93-105) ซึ่งพบ
วิธีการน าถ้อยค าภาษาอาหรับมาใช้ปนใน
ข้อความภาษาไทย จ านวน 4 วิธี ได้แก่ การ
ทับศัพท์ การซ้อนค า การผสานค า และการ
ประสมค า 

บทบาทหน้าที่ของภาษาอาหรับใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ค าสอน
ศาสนาอิสลามย่อมมีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง
และการหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ รวมทั้ง
พฤติกรรมของมุสลิม ทั้งนี้  พฤติกรรมของ
บุคคลเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งคือทัศนคติ (attitude) ซึ่ง
หมายถึง แนวความคิดเห็นและการแสดงออก
ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น วัตถุสิ่งของ สถาบัน 
และเหตุการณ์ ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งด้าน
บวกหรือด้านลบ (Ajzen, 2005, p. 3) กล่าว
ได้ว่า หากมุสลิมมีทัศนคติด้านบวกต่อการปน
ภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม
ย่อมเป็นการสนับสนุนให้การแสวงหาความรู้
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จากการอ่านหนังสือด าเนินไปได้ด้วยดีและอาจ
น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสืบ
ต่อไป ในทางตรงข้าม หากมุสลิมส่วนใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมใหม่มีทัศนคติด้านลบ 
อาจส่งผลให้ขาดแรงจูงใจและความสมัครใจใน
การอ่าน อันเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่บั่นทอน
ประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
อิสลามตามภารกิจที่มุสลิมพึงกระท า ทัศนคติ
ของมุสลิมที่มีต่อการปนภาษาอาหรับใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการท า
ความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาอิสลาม ตามที่นักวิชาการส่วนใหญ่
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทัศนคติของบุคคล
มิใช่ความคิดเพียงชั่วขณะที่มีต่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือทัศนคติมิใช่
ความคิดที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แต่ทัศนคติเป็น
สิ่งที่มีพัฒนาการผ่านช่วงเวลาที่ยาวนาน มี
ลั ก ษ ณ ะ ค่ อ น ข้ า ง ค ง ที่  แ ล ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงได้ยาก (Stiff and Mongeau, 
2003, p. 12)  

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อการปน
ภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม
ภาษาไทยจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือผู้เขียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือสามารถ
น าผลการศึกษาไปพิจารณาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิ ตหนั งสื อ ให้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น  เ พ่ื อ ให้
สอดคล้องกับภารกิจของมุสลิมในการแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม อย่างไรก็ตาม จากการ
ส ารวจเบื้องต้นพบว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวในประเทศไทยยังมีจ านวนไม่มาก 
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาทัศนคติ
ต่อการปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอน
ศาสนาอ ิสล ามที ่จ ัดพ ิมพ ์เ ผ ยแพร ่ด ้ว ย
ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาษาอาหรับโดยทั่วไป  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย  
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพและสถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษา
อาหรับปนภาษาไทย 
 
แนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานของการวิจัย 

1. แนวคิดเรื่องการศึกษาทัศนคติต่อ
ภาษาด้วยวิธีตรง (direct approach) และวิธี
อ้อม (indirect approach) ของการ์เร็ท 
(Garrett, 2010)  

2. แนวคิดเรื่องการปนภาษา 
(language mixing) หรือที่เรียกได้อีกอย่าง
หนึ่ งว่า การสลับภาษาในประโยค (intra-
sentential switching) ของโรเมน 
(Romaine, 2000)  

3. แนวคิดเรื่องแบบจ าลองกรอบภาษา
หลัก (Matrix Language Frame model, 
MLF model) ของไมเออส์-สก็อตตัน (Myers-
Scotton, 2002) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาทัศนคติต่อการปนภาษาอาหรับ
ในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามที่จัดพิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาไทย โดยศึกษาทัศนคติของ
ช า ว ไ ท ย มุ ส ลิ ม เ ฉ พ า ะ ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสร้างแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแต่ละชุดที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนีจ้ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสาย
สามัญ และการศึกษาสายศาสนา 

2) รายการประเมินเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอาหรับโดยทั่วไปใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความส าคัญของภาษา
อาหรับ การเรียนรู้ภาษาอาหรับ บทบาท
หน้าที่ของภาษาอาหรับในแง่ที่เกี่ยวกับศาสนา
อิสลาม ฯลฯ ข้อความที่ให้ผู้ตอบประเมินใน
ส่วนนี้ ดัดแปลงมาจากงานของอแลดดิน 
(Aladdin, 2010) หลิว (Liu, 2011) และ
มามุนและเราะห์มาน (Mamun and 
Rahman, 2012) 

3) รายการประเมินเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับปน
ภาษาไทยในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความจ าเป็นของการปน
ภาษา ประโยชน์ของการปนภาษา ลักษณะ
การปนภาษาอาหรับ ในภาษาไทย ฯลฯ 
ข้อความที่ให้ผู้ตอบประเมินในส่วนนี้ดัดแปลง
มาจากงานของไซดัต (Saidat, 2010) และอ
เลนเนซี (Alenezi, 2010) 

4) รายการประเมินเพ่ือศึกษา
คว าม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ บุ ค ลิ ก ภ า พแ ล ะ
สถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษาอาหรับปน
ภาษาไทยในประเด็นต่าง  ๆ อาทิ  ความ
น่าเชื่อถือ ความเป็นผู้น า ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความมีเหตุผล ความรอบคอบ ฯลฯ 
ข้อความที่ให้ผู้ตอบประเมินในส่วนนี้ดัดแปลง
มาจากงานของแลมเบิร์ตและคณะ (Lambert 
et al., 1965 cited by Garrett, 2010, pp. 
39-40) ฟารีดา (Farida, 2010) และดียู ปาลิ
คุปต์ (Palikupt, 1983) ค าถามและข้อความที่
ให้ประเมินในแบบสอบถามแบบปลายปิด
ดังกล่าวข้างต้นมีทั้งแบบให้เติมค าตอบ แบบ

ให้เลือกตอบจากตัวเลือกที่ผู้วิจัยก าหนดให้ 
และแบบให้ประเมินโดยใช้มาตรการประเมิน
แบบ 5 ช่วงคะแนน ส าหรับความหมายของค่า
คะแนน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การจ าแนกระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณค่าเฉลี่ย 
(mean) ตามช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 ห ม า ย ถึ ง
เห็นด้วยมากที่สุด 

ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 ห ม า ย ถึ ง
เห็นด้วยมาก 

ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึงเห็น
ด้วยปานกลาง 

ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึงเห็น
ด้วยน้อย 

ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึงเห็น
ด้วยน้อยที่สุด 

เมื่อจัดเตรียมแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้น าไป
ทดลองใช้กับชาวไทยมุสลิมจ านวน 10 คน ซึ่ง
เป็นสัปปุรุษของมัสยิดอมันนฤมิต เพ่ือหา
ข้ อ บ ก พร่ อ ง แ ล ะน า ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
แบบสอบถามให้เหมาะสมมากขึ้น จากนั้นได้
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.กา ร เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ส ารวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มี
ต่อการปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามภาษาไทย โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random 
sampling) (Leedy and Ormrod, 2013, p. 
215) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ กล่าวคือ เป็นผู้ที่
อ่ านหนั งสือค าสอนสม่ า เสมออย่างน้อย



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 17 No. 1 January - June  2016 

สัปดาห์ละ 1 วัน กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้สุ่มมาจากมัสยิด
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 มัสยิด โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกมัสยิดเหล่านี้ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) (Leedy and Ormrod, 2013, p. 
210) จากมัสยิดที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน
กรุงเทพมหานครที่มีจ านวนทั้งสิ้น 174 มัสยิด 
ซึ่งจ าแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่ม
มัสยิดของส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย โดยสุ่มเลือกกลุ่มละ 
2 มัสยิด รวมจ านวนมัสยิดที่ได้จากการสุ่ม 
จ านวน 12 มัสยิด ส าหรับขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ได้ ในการสุ่มจากแต่ละมัสยิดมี
จ านวนมัสยิดละ 30 คน รวมจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 360 คน  

3.การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้จัดเตรียมหนังสือ
แนะน าตนเองและข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
การวิจัย จากนั้นได้ส่งเอกสารดังกล่าวพร้อม
ทั้งแนบตัวอย่างแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด 
ถึงอิหม่ามประจ ามัสยิดทั้ง 12 มัสยิดที่
คัดเลือกไว้ เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นสัปปุรุษของแต่ละมัสยิดและนัด
หมายวัน  เวลา และสถานที่ ในการแจก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยได้ขอนัด
หมายในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่ศาสนาอิสลาม
ก าหนดให้มุสลิมมาประกอบศาสนกิจร่วมกันที่
มัสยิด (บังคับเฉพาะบุรษ ส่วนสตรีสามารถ
ประกอบศาสนกิจที่มัสยิดหรือที่บ้านก็ได้ตาม
ความเหมาะสม) ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถรวบรวม
แบบสอบถามได้คืนจ านวนทั้งสิ้น 306 ชุด ดัง
ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 : จ านวนแบบสอบถามที่ส่งออกและได้รับคืน 

กลุ่ม มัสยดิ 
แบบสอบถาม (ชุด) 

ร้อยละ 
ส่งออก ได้รับคืน 

1 1. ดารุลอาบิดิน (ตรอกจันทน์) 
2. จักรพงษ ์

30 
30 

14 
19 

46.67 
63.33 

2 3. นูรุลอิสลาม (บ้านป่า) 
4. อัลเอี๊ยะตีซอม (หัวป่า) 

30 
30 

30 
29 

100.00 
96.67 

3 5. ฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก) 
6. ย่ามีลุ้ลอีบาดะห์ (ลาดบัวขาว) 

30 
30 

30 
30 

100.00 
100.00 

4 7. อิควานุ้ลมุตตะกีน (เกาะขุนเณร) 
8. กามาลุลอิสลาม (ทรายกองดินใต้) 

30 
30 

16 
24 

53.33 
80.00 

5 9. ดารุ้ลน่าฮีม (แบนชะโด) 
10. นูรุลลอห์ (ล าโขล่) 

30 
30 

28 
30 

93.33 
100.00 

6 11. ดารุนน่าฮีม (ทุ่งครุ) 
12. นูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ) 

30 
30 

30 
26 

100.00 
86.67 

 รวม 360 306 85.00 
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ตารางที่  1 แสดงให้ เห็นว่ า 
แบบสอบถามที่ส่งออกมีจ านวน 360 ชุด ส่วน
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมีจ านวน 306 ชุด 
(ร้อยละ 85.00) โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
คืนจากมัสยิดในกลุ่ม 3 มากที่สุด (ร้อยละ 
100.00)  

4.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) เพ่ือ
ค านวณค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย 
(mean) โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม
ตามสถานภาพของบุคคล ดังนี้  
1) กลุ่มนักเรียนศาสนา หมายถึง ผู้เรียน
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนสอนศาสนาประจ า
มัสยิดที่จัดการเรียนการสอนวิชาด้านศาสนา
อิสลาม เช่น หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ หลัก
คุณธรรมจริยธรรม บัญญัติเกี่ยวกับสิ่งอนุมัติ 
และบัญญัติเก่ียวกับสิ่งต้องห้าม เป็นต้น  
2) กลุ่มมุสลิมทั่วไป หมายถึง อิหม่าม (ผู้น า
ทางศาสนาอิสลาม) คอเต็บ (ผู้กล่าวค าเทศนา
หรือกล่าวปาฐกถาธรรม) มุอัซซิน (ผู้ประกาศ

ให้มุสลิมมาละหมาดที่มัสยิดเมื่อถึง เวลา
ละหมาด) ครูสอนศาสนาอิสลาม และสัปปุรุษ
ประจ ามัสยิดที่ไม่ได้เป็นผู้เรียนศาสนา  
วัตถุประสงค์ของการจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นสองกลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นมี 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก 
เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ เรียนและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ผู้ เรียน
ศาสนาอิสลาม และประการที่สอง เพ่ือให้
สามารถศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม  
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอาหรับ
โดยท่ัวไป 
 ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาษาอาหรับโดยทั่วไป ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้
ภาษาอาหรับ ความส าคัญของภาษาอาหรับ 
และบทบาทหน้าที่ของภาษาอาหรับ ผล
การศึกษามีรายละเอียดดังปรากฏในตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอาหรับโดยทั่วไป 
รายการประเมิน นักเรียนฯ มุสลมิทั่วไป ไม่ระบ ุ ค่าเฉลี่ย 

1. มุสลิมจ าเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับ 4.68 4.33 4.50 4.41 
2. ท่านภูมิใจท่ีได้เรียนภาษาอาหรบั 4.65 4.28 4.75 4.36 
3. ท่านต้องการเรียนภาษาอาหรับเพิ่มขึ้น 4.67 4.22 4.75 4.32 
4. ภาษาอาหรับเป็นภาษาส าคัญของโลก 4.62 4.21 4.25 4.30 
5. ภาษาอาหรับเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมทั่วโลก 4.55 4.16 4.75 4.25 
6. การเผยแผ่อิสลามจ าเป็นต้องใช้ภาษาอาหรับ 4.26 3.87 4.75 3.97 
7. ภาษาอาหรับเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีความรู้ทางศาสนา
อิสลาม 

4.02 3.84 4.75 3.89 

8. ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปควรเรียนรู้ แม้
ไม่ใช่มุสลิม 

4.15 3.78 4.00 3.86 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
รายการประเมิน นักเรียนฯ มุสลมิทั่วไป ไม่ระบ ุ ค่าเฉลี่ย 

9. ภาษาอาหรับช่วยให้เข้าใจค าสอนของอิสลามได้ง่ายขึ้น 3.44 3.45 3.75 3.45 
10. ภาษาอาหรับเป็นภาษาท่ีเรียนรู้ได้ง่าย 3.21 3.08 3.50 3.12 

ค่าเฉลี่ย 4.23 3.92 4.38 3.99 
  

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาษาอาหรับ โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ต่อรายการประเมินต่าง ๆ เรียงตามล าดับ
ค่า เฉลี่ ยจากมากไปน้อย  ได้ แก่  “มุสลิม
จ าเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับ” (ค่าเฉลี่ย 
4.41) “ท่านภูมิใจที่ได้เรียนภาษาอาหรับ” 
(ค่าเฉลี่ย 4.36) “ท่านต้องการเรียนภาษา
อาหรับเพ่ิมขึ้น” (ค่าเฉลี่ย 4.32) “ภาษา
อาหรับเป็นภาษาส าคัญของโลก” (ค่าเฉลี่ย 
4.30) และ “ภาษาอาหรับเป็นเอกลักษณ์ของ
มุสลิมทั่วโลก” (ค่าเฉลี่ย 4.25)  
นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากต่อรายการประเมินต่าง ๆ เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
“การเผยแผ่ อิสลามจ า เป็นต้องใช้ภาษา
อาหรับ” (ค่าเฉลี่ย 3.97) “ภาษาอาหรับเป็น
สัญลักษณ์ของผู้มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม” 
(ค่าเฉลี่ย 3.89) “ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่
บุคคลทั่ ว ไปควรเรียนรู้  แม้ ไม่ ใช่มุสลิม” 

(ค่าเฉลี่ย 3.86) และ “ภาษาอาหรับช่วยให้
เข้าใจค าสอนของอิสลามได้ง่ายขึ้น” (ค่าเฉลี่ย 
3.45) และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับปานกลางต่อรายการประเมิน “ภาษา
อาหรับเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย” (ค่าเฉลี่ย 
3.12) ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับ
ภาษาอาหรับโดยทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.23) ส่วนกลุ่มมุสลิม
ทั่วไปมีความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.92) 
 ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อการใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับปนในข้อความ
ภาษาไทยมีรายละเอียดดังนี้ 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษา
อาหรับปนภาษาไทย 
ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอาหรับปนภาษาไทย ผู้วิจัยได้สอบถาม
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับในหนังสือค าสอน
ศาสนา อิ ส ล ามที่ จั ด พิ ม พ์ เ ผ ยแพร่ ด้ ว ย
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ภาษาไทย เช่น การเขียนค าทับศัพท์ภาษา
อาหรับด้วยอักษรไทย ประโยชน์ของการปน
ภาษาอาหรับ และวิธีการใช้ถ้อยค าภาษา

อาหรับ เป็นต้น ผลการศึกษามีรายละเอียดดัง
ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3 (ก) : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย 

รายการประเมิน นักเรียนฯ มุสลมิทั่วไป ไม่ระบ ุ ค่าเฉลี่ย 
1. การเขียนค าทับศัพท์ภาษาอาหรับด้วยอักษรไทยใน
หนังสือควรมีมาตรฐานเดียวกัน 

4.47 4.15 3.75 4.21 

2. ผู้เขียนหนังสือควรเขียนค าทับศัพท์ภาษาอาหรับด้วย
อักษรไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ตามราชบัณฑิตยสถาน 

4.08 4.09 3.50 4.08 

3. ท่านต้องการให้ผู้เขียนหนังสือคตุบะฮ์ใช้ถ้อยค าภาษา
อาหรับเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 

4.12 4.08 3.75 4.08 

4. ท่านต้องการให้เขียนค าแปลภาษาไทยควบคู่กับค าทับ
ศัพท์ภาษาอาหรับทุกค า 

4.35 3.97 4.25 4.05 

5. ถ้อยค าภาษาอาหรับท าให้เนื้อหาในหนังสือน่าเชื่อถือ
ยิ่งข้ึน 

3.74 3.71 4.25 3.73 

6. การใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับในหนังสือเปิดโอกาสให้
ท่านเรียนรู้ถ้อยค าใหม่ ๆ 

3.74 3.66 4.00 3.68 

7. การใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับช่วยให้ท่านเข้าใจค าสอนใน
หนังสือได้ง่ายขึ้น 

3.55 3.56 3.75 3.56 

8. ถ้อยค าภาษาอาหรับสร้างแรงจงูใจให้ท่านในการอ่าน
หนังสือ 

3.44 3.56 3.25 3.53 

9. ท่านชอบให้ผู้เขียนหนังสือใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับ 
ถึงแม้จะมีถ้อยค าภาษาไทยที่มคีวามหมายคล้ายกันให้
เลือกใช้แทนก็ตาม 

3.29 3.42 3.50 3.40 

ค่าเฉลี่ย 3.86 3.80 3.78 3.81 
 

ตารางข้ า งต้นแสดง ให้ เห็ นว่ า  ใน
ภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับปนในภาษาไทย 
โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุดต่อรายการ
ประเมิน “การเขียนค าทับศัพท์ภาษาอาหรับ
ด้วยอักษรไทยในหนังสือควรมีมาตรฐาน
เดียวกัน” (ค่าเฉลี่ย 4.21) ส่วนรายการ
ประเมินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ได้แก่ “ผู้เขียนหนังสือควรเขียนค าทับ
ศัพท์ภาษาอาหรับด้วยอักษรไทย โดยใช้

หลักเกณฑ์ตามราชบัณฑิตยสถาน” ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับข้อความ “ท่านต้องการให้
ผู้เขียนหนังสือคุตบะฮ์ใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับ
เ ท่ า ที่ จ า เ ป็ น เ ท่ า นั้ น ” ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4.08) 
รองลงมาได้แก่ “ท่านต้องการให้เขียนค า
แปลภาษาไทย ควบคู่กับค าทับศัพท์ภาษา
อาหรับทุกค า” (ค่าเฉลี่ย 4.05) “ถ้อยค าภาษา
อาหรับท าให้ เนื้อหาในหนังสือน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น” (ค่าเฉลี่ย 3.73) “การใช้ถ้อยค าภาษา
อาหรับในหนังสือเปิดโอกาสให้ท่านเรียนรู้
ถ้อยค าใหม่ ๆ” (ค่าเฉลี่ย 3.68) “การใช้
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ถ้อยค าภาษาอาหรับช่วยให้ท่านเข้าใจค าสอน
ในหนังสือได้ง่ายขึ้น” (ค่าเฉลี่ย 3.56) และ 
“ถ้อยค าภาษาอาหรับสร้างแรงจูงใจให้ท่านใน
การอ่านหนังสือ” (ค่าเฉลี่ย 3.53) ตามล าดับ 
ส่วนรายการประเมินที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยในระดับปานกลาง ได้แก่ “ท่านชอบ
ให้ผู้เขียนหนังสือใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับ ถึงแม้
จะมีถ้อยค าภาษาไทยที่มีความหมายคล้ายกัน
ให้เลือกใช้แทนก็ตาม” (ค่าเฉลี่ย 3.40)  
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างปรากฏว่า กลุ่มนักเรียนศาสนามี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับปน
ในภาษาไทย โดยมีความเห็นโดยรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม
มุสลิมทั่วไปที่มีความเห็นโดยรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) เช่นเดียวกัน  
นอกจากนี้ ในการสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นที่ว่า การใช้ถ้อยค า
ภาษาอาหรับเป็นเหตุให้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยลดลง กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็นดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3 (ข) : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย 

รายการประเมิน นักเรียนฯ มุสลิมทั่วไป ไม่ระบุ ค่าเฉลี่ย 
1. การใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับในหนังสือท าให้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของท่านลดลง 

2.55 2.87 2.50 2.80 

ค่าเฉลี่ย 2.55 2.87 2.50 2.80 
 

ตารางข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมประเมินว่าการใช้ถ้อยค า
ภ าษาอาหรั บปนภาษา ไทย ไม่ ไ ด้ ท า ใ ห้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของตนลดลง 
โดยประเมินข้อความนี้ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.80) และเมื่อเปรียบเทียบการ
ประเมินระหว่างกลุ่มนักเรียนฯ และกลุ่ม
มุสลิมทั่วไปพบว่า กลุ่มนักเรียนฯ ประเมิน
ข้อความนี้ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.55) ส่วน
กลุ่มมุสลิมทั่วไปประเมินในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.87) 
 จากข้ อมู ลคว ามคิ ด เห็ นของกลุ่ ม
ตัวอย่างในตารางที่ 3 (ก) – 3 (ข) อาจกล่าวได้
ว่า การเขียนค าทับศัพท์ภาษาอาหรับด้วย
อั ก ษ ร ไ ท ย ค ว ร ใ ช้ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต า ม
ราชบัณฑิตยสถานเพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
ควรใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับเมื่อมีความจ าเป็น
เท่านั้น และควรเขียนค าแปลภาษาไทยควบคู่

ถ้อยค าภาษาอาหรับด้วย นอกจากนี้ ถ้อยค า
ภาษาอาหรับที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ 
ท าให้เนื้อหาในหนังสือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ช่วยให้
ผู้อ่านได้เรียนรู้ถ้อยค าใหม่ ๆ สร้างแรงจูงใจใน
การอ่านหนังสือ และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจค า
สอนในหนังสือได้ง่ายขึ้น ซึ่งการประเมินของ
ผู้ตอบแบบสอบถามตามตารางที่ 3 (ข) ก็
แสดงให้ เห็นว่า ผู้ตอบเห็นด้วยกับการใช้
ถ้อยค าภาษาอาหรับปนภาษาไทย 
ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
บุคลิกภาพและสถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษา
อาหรับปนภาษาไทยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพและ
สถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษาอาหรับปน
ภาษาไทย 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

 ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพและสถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษา
อาหรับปนภาษาไทย ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การได้รับ
การศึกษา ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
น่าเชื่อถือ ความมีเหตุผล ความรอบคอบ 
ความเป็นผู้น า ความตรงไปตรงมา ความเคร่ง
ศาสนา ความทันสมัย และความเข้มงวด  

 การประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมิน
การยอมรับการใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย 
ซึ่งเป็นวิธีวัดทัศนคติโดยอ้อมตามหลักการของ
แลมเบิร์ตและคณะ (Lambert et al., 1965 
cited by Garrett, 2010, pp. 39-40) โดยให้
ประเมินบุคลิกภาพและสถานภาพของบุคคลที่
ใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย ผลการศึกษามี
รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพและสถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทย 

รายการประเมิน นักเรียนฯ มุสลิมทั่วไป ไม่ระบุ รวมเฉลี่ย 
1. การได้รับการศึกษา 3.98 3.75 4.00 3.81 
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง 3.91 3.74 3.25 3.77 
3. ความน่าเชื่อถือ 3.74 3.66 4.00 3.68 
4. ความมีเหตุผล 3.80 3.64 3.75 3.68 
5. ความรอบคอบ 3.73 3.56 3.75 3.60 
6. ความเป็นผู้น า 3.70 3.52 3.75 3.56 
7. ความตรงไปตรงมา 3.62 3.53 3.75 3.56 
8. ความทันสมัย 3.44 3.43 3.50 3.43 
9. ความเคร่งศาสนา 3.45 3.38 3.75 3.40 
10. ความเข้มงวด 3.50 3.25 3.75 3.31 

ค่าเฉลี่ย 3.69 3.55 3.73 3.58 
 
 ตารางข้ า งต้นแสดง ให้ เห็ นว่ า  ใน
ภาพรวมผู้ ต อบแบบสอบถามประ เมิ น
บุคลิกภาพและสถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษา
อาหรับปนภาษาไทยว่า เห็นด้วยในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.58) เมื่อพิจารณาบุคลิกภาพแต่ละ
ด้านพบว่า ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมากต่อ
บุคลิกภาพด้านต่ าง ๆ ได้แก่  การได้ รั บ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.81) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 3.77) ความน่าเชื่อถือ 
(ค่าเฉลี่ย 3.68) ความมีเหตุผล (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
ความรอบคอบ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ความเป็นผู้น า 
(ค่าเฉลี่ย 3.56) ความตรงไปตรงมา (ค่าเฉลี่ย 

3.56) และความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.43) 
อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง เมื่อประเมินบุคลิกภาพด้าน
ความเคร่งศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.40) และความ
เข้มงวด (ค่าเฉลี่ย 3.31) ผลการประเมิน
ดั งกล่ า วข้ า งต้ นแสดง ให้ เห็ น ว่ า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามยอมรับการปนภาษาอาหรับใน
ภาษาไทยตามที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอน
ศาสน า อิ ส ล าม ที่ จั ด พิ ม พ์ เ ผ ยแพร่ เ ป็ น
ภาษาไทย  
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่า กลุ่มนักเรียน
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ศาสนามีความเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพและ
สถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษาอาหรับปน
ภาษาไทย โดยมีความเห็นโดยรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ
กลุ่มมุสลิมทั่วไปที่มีความเห็นโดยรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) เช่นกัน  
 กล่าวโดยสรุป กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมี
ความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการปนภาษา
อาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม โดยมี
ทัศนคติเชิงบวกทั้งต่อภาษาอาหรับโดยทั่วไป
และต่อการใช้ภาษาอาหรับปนในภาษาไทย 
ทัศนคติดังกล่าวอาจเนื่องมาจากภาษาอาหรับ
เป็นภาษาที่ใช้ในการบันทึกวจนะของพระเจ้า
ในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นภาษาท่ีท่านศาสดา
ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ดังนั้น การใช้
ภาษาอาหรับปนภาษาไทยจึ ง ได้ รั บการ
ประเมินในด้านบวกด้วย และหากชาวไทย
โดยทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยมุสลิมได้ใช้การ
ปนภาษาอาหรับในลักษณะเดียวกันนี้อย่าง
แพร่หลายต่อไป การปนภาษาอาหรับที่เริ่มต้น
จาก “ค าปนภาษาอาหรับ” ก็อาจกลายเป็น 
“ค ายืมภาษาอาหรับ” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาษาไทยในอนาคต 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนา
อิสลามภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
เกี่ยวกับภาษาอาหรับโดยทั่วไปว่า การเขียน
ค าทับศัพท์ภาษาอาหรับด้วยอักษรไทยควรใช้
หลักเกณฑ์ตามราชบัณฑิตยสถานเพ่ือให้มี
มาตรฐานเดียวกัน ควรใช้ถ้อยค าภาษาอาหรับ
เท่ าที่ จ า เ ป็ น เท่ านั้ น  และควร เขี ยนค า
แปลภาษาไทยควบคู่กับถ้อยค าภาษาอาหรับ 
ตลอดทั้งมีความเห็นว่าการใช้ถ้อยค าภาษา
อาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามมี

ประโยชน์หลายประการ เช่น ท าให้เนื้อหาใน
หนังสือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้
ถ้อยค าอาหรับใหม่ ๆ สร้างแรงจูงใจในการ
อ่านหนังสือ และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจค าสอนใน
หนังสือได้ง่ายขึ้น กล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้ วยกับการ ใช้ ถ้ อยค าภาษาอาหรั บปน
ภาษาไทยในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม
ภาษาไทย 
 ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่า ภาษาอาหรับท าหน้าที่เป็น
ภาษาศาสนา (religious language) ที่ชาว
มุสลิมทั้ งที่ เป็นชาวอาหรับและไม่ ใช่ชาว
อาหรับใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลาม (Saidat, 2010, p. 235; Bakalla, 
1984, p. 67; อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธิ์, 2548, 
น. 50) และมุสลิมทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่าภาษา
อาหรับเป็นภาษาของผู้น าหรือผู้ที่มีอ านาจ 
ตลอดทั้งเป็นภาษาที่ยึดโยงโลกอิสลามให้มี
ความเป็นปึกแผ่น (Versteegh, 2010, p. 
634)  

ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอาหรับปนภาษาไทยปรากฏว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการใช้ภาษา
อาหรับปนในภาษาไทย โดยเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุดดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อข้อความ
ที่ว่า “การเขียนค าทับศัพท์ภาษาอาหรับด้วย
อักษรไทยในหนังสือควรมีมาตรฐานเดียวกัน” 
“มุสลิมจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับ” 
“ท่านภูมิใจที่ได้เรียนภาษาอาหรับ” “ภาษา
อาหรับเป็นภาษาส าคัญของโลก” และ 
“ภาษาอาหรับเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมทั่ว
โ ลก”  ผลการศึ กษา ในประ เด็ น เห ล่ านี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของจัสปาลและคอยล์ 
(Jaspal and Coyle, 2010, pp. 17-36) ที่
กล่าวว่า ภาษาอาหรับเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ของ
มุสลิมที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ทั้งส่วนบุคคล
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และสังคมมุสลิมโดยรวม เนื่องจากภาษา
อาหรับเป็นภาษาของศาสดาผู้เผยแผ่ศาสนา
อิสลามและเป็นภาษาที่ยึดโยงชาวมุสลิมจาก
หลากหลายชาติพันธุ์ ไว้ ให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  

ส่วนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพและสถานภาพของมุสลิมที่ใช้ภาษา
อาหรับปนภาษาไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยในระดับมากต่อบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การได้รับการศึกษา ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความน่าเชื่อถือ ความมีเหตุผล ความ
รอบคอบ ความเป็นผู้น า ความตรงไปตรงมา 
และความทันสมัย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อบุคลิกภาพด้าน
ความเคร่งศาสนา และความเข้มงวด ทั้งนี้ 
ความเคร่งศาสนาและความเข้มงวดต่างก็เป็น
คุณลักษณะด้านบวกในทัศนะของอิสลาม 
กล่าวคือ มุสลิมผู้ด าเนินชีวิตตามหลักการของ
อิสลามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดย่อมแสดง
ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความหมายของค าว่า “มุสลิม” ซึ่งหมายถึง ผู้
ที่ยอมรับอ านาจสูงสุดของพระเจ้าด้วยความ
สมัครใจ และพยายามดิ้นรนขวนขวายเพ่ือ
ด าเนินชีวิตตามค าสั่งและค าสอนของพระองค์ 
(ภัทรพร สิริกาญจน, 2546, น. 81) ดังนั้น 
ความเคร่งศาสนาและความเข้มงวดจึงเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทัศนะของ
อิสลาม  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินชีวิตของ
มุสลิมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคร่งศาสนา

และความเข้มงวดก็ด าเนินไปในลักษณะที่
สามารถผ่อนปรนได้ ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
อิสลามได้ก าหนดข้อยกเว้นหรือข้ออนุโลมไว้ 
เช่น การบริโภคอาหารต้องห้ามเพ่ือให้รอดพ้น
จากการเสียชีวิต หรือเพ่ือบ าบัดความหิวโหย 
เป็นต้น (ยูซุฟ ก็อรฏอวี, 2554, น. 60-61) 
กล่าวได้ว่า มุสลิมผู้ด าเนินชีวิตตามหลักการ
ของอิสลามล้วนเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ ภาษา
อาหรับ เพ่ือใช้ในการประกอบศาสนกิจและ
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามที่ศาสนาบัญญัติไว้ 
มุสลิมที่สามารถปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ย่อมมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามทัศนะของอิสลาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติต่อการปน
ภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม
ภาษาไทย” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการ
ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาทัศนคติต่อภาษาในหนังสือ
ค าสอนศาสนาอิสลามว่ามีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางสังคมของบุคคล เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และนิกายที่นับถือ
หรือไม่ อย่างไร 
 2. ควรมีการศึกษาทัศนคติต่อภาษาใน
หนังสือค าสอนหรือหนังสือธรรมะของศาสนา
อ่ืน ๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ศาสนาเต๋า และศาสนาขงจื๊อ 
เป็นต้น  
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Sasiphan Bilmanoch1  
 
When a senior academic drew my 

attention to this edition, it reminded me of 
how much more information is available now 
about collecting and analysing qualitative 
data.  More than a decade ago, when I was 
undertaking PhD in communication in 
Australia, there were few books available on 
this topic of Qualitative Research Analysis. 
Even the references published (e.g. Denzin 
and Lincoln 2000) included much basic 
argument or philosophical analysis that 
remained at a very general level.  Students 
were left to work through the terms and 
semantics in order to develop a practical 
combination of analytical methods, aimed at 
solving their specific problem.   I was 
fortunate to have advice from three senior 
teachers with varying perspectives and each 
contributed important lessons – relating to 
survey design, encoding, summarizing and 
presenting data as well as critical analysis and 
statistical testing.  Now that I am in a position 
of supervising and advising graduate students, 
I find it much easier to emphasize key points 
and be able to refer a student to a handbook 
like this.  

I think the “total process” approach 
of this author is very beneficial, because it 
emphasizes the broader perspective and 
shows how each phase connects with 
others.  It also demonstrates how decisions 
taken at the start of a study can influence 
much later stages.  In this respect I think 
the progressive flowcharts, at the beginning 
of each chapter, are particularly useful 
summaries.  The boxes within chapters are 
also valuable as reminders of key points.  
Space prevents a detailed review of all 
aspects of this book, so my comments 
below are confined to a few aspects that I 
consider most important, from my own 
experience. 

First, I totally agree with Richards   
“statements of thinking forward to ‘think 
project goals” and “specifying what you are 
setting out to do and how you will do it”.  My 
supervisors / advisors reinforced how 
important it was to have clear initial 
objectives and hypotheses to test – together 
with possible alternative hypotheses, if data 
analyses gave unexpected results.  As 
Richards points out having clear aims also 
helps to focus the drafting of relevant 
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questions.  It has been my experience that 
the importance of careful phrasing and 
sequencing in interview questions, surveys or 
questionnaires is widely underestimated.  I 
have often seen a series of general, and 
apparently unrelated questions used: this 
results in a wide variety of logical and 
understandable responses, but which do not 
directly relate to the situation of interest or 
relevance to the researcher.  Difficulties of 
assessing truth, objectivity or gender bias can 
only be addressed by use of sequencing and 
connectivity, reinforcing and cross-validation in 
the design of surveys or questionnaires. 

One of the common statistical 
recommendations is to maximize sample size 
– for more meaningful / powerful results.  To 
have large samples is not so essential now, 
with some of the software packages 
developed in recent years – such as those 
discussed by Richards; however, as the author 
notes, there is no simple dichotomy between 
numerical and non-numerical data.  It seems 
logical to recommend maximizing sample 
sizes, where possible, and collecting data in a 
way that can be entered quickly into a 
standard statistical package and subjected to 
a range of standard repeatable tests.  

Richards’ primary focus is the gathering, 
analysis and interpretation of qualitative data 
– but I feel it is a logical extension to 
emphasize the importance of comparing and 
contrasting qualitative conclusions with 

statistical test results and assessing  findings in 
a broader perspective.   

Scientific research was traditionally 
based on careful detailed observation and is 
now heavily dependent on mathematical 
analysis or testing of observations or 
quantitative data.  To assist researchers and 
students with analysis, there are many 
standard packages and statistical tests 
available.  The choice of which to use 
depends on the types of data to be analysed, 
sample size and relationships to be 
investigated.  Social or Communications 
research is also based on careful observation 
but also requires verification, where possible, 
with statistical testing. The major problem of 
this type of research has, until recently, been 
the rigorous analysis of highly variable but 
small datasets; however the packages now 
developed, such as those discussed by 
Richards, alleviate this perceived deficiency. 

The importance of this socio-
communications research is only now being 
fully recognized in many countries.  But, as 
elsewhere, the problems with designing valid 
social or communications studies in Thailand 
often relate to: unrealistic objectives, small 
sample size, interpreting highly variable data 
and choosing appropriate statistical tests to 
analyse small datasets for meaningful results.  
I see books such as this (with its associated 
website) playing a crucial intermediate role in 
improving methodology of the increasing 
number of socio-economic and community 
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studies being undertaken in Thailand.  
Unfortunately, at present, there is no general 
awareness of the most appropriate methods 
for qualitative research.  This contributes to a 

situation where there are many individual 
analytical approaches, data of varying quality 
and interpretation that is neither consistent 
nor comprehensive. 

       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



แบบ JKBU-1 

 
แบบฟอร์มน าส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ใน 

วารสารเกษมบัณฑิต 
(ส่งพร้อมกับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ) 

 
วันที่……….เดือน………..……..พ.ศ.……… 

เรียน   บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... ........ 

(Mr./Mrs./Ms.)................................................................................................ ......................... 
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา................................................................................................................. 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ............................................................................. ....................... 
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ท างาน.................................................................................................. .............. 
ขอส่ง  บทความจากงานวิจัย                 บทความวิชาการ 
           บทความปริทัศน์ (review article)  บทวิจารณ์หนังสือ (book review) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................... ......................................... 
.................................................................................................................... ............................................ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................... ................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ (ภาษาไทย) ....................................................................................... ...................................... 
Keyword (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อได้สะดวก......................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน............................. 
ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร .......................... 
E-mail........................................................................................... ........................................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้      

เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว (ไม่ต้องกรอกแบบ JKBU-2 ) 
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในบทความ (กรอกแบบJKBU-2 ด้วย)  

 
บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ใน

วารสารอื่นๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
 

      ลงนาม............................................................ 
(.........................................................................) 

 



  

แบบ JKBU-2 
 

 
ข้อมูลผู้ร่วมเขียนบทความ 

 (ส่งแนบพร้อมกับบทความ/บทวจิารณห์นังสือ) 
 

ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่  1 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ 
           (Mr./Mrs./Ms.)............................................................................................................................................... 
คุณวุฒิสูงสดุ และสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ................................................โทรสาร.......................................... 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้          เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนบทความจากงานวิจัย 
               (กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ 
 
ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่  2 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.).............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิสูงสดุ และสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร.................................................. 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้          เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนบทความจากงานวิจัย 
              (กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ 
 
หมายเหตุ :  ถ้ามีผู้เขยีนบทความมากกว่า 2 ท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของผู้เขยีนบทความร่วมท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แบบ JKBU-3 
 

รูปแบบการพิมพแ์ละการน าเสนอบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

1. การพิมพ์  
  พิมพ์ต้นฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต์แวร์อื่นที่
ใกล้เคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ด้วยอักษรTH Saraban 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรกโดยจัดพิมพ์เป็น 2 
คอลัมภ์ ส าหรับสาระของบทความ ยกเว้นบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นแบบคอลัมภ์  
2. การน าเสนอบทความ 
 2.1 บทความทุกประเภททั้งที่เป็นบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน ์ (Article 
review)  มีความยาวประมาณ  12 – 15 หน้า  A4 (รวมบทคัดย่อ) 
 2.2  ช่ือบทความให้ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.3  ให้ระบุชื่อของผู้เขียนบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใต้ช่ือบทความ และระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี)  ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างานและที่อยู่เบอรโ์ทรศัพท์ และe-mail ของผู้เขียน โดยเขยีนเป็นเชิงอรรถ
(footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
 2.4  การน าเสนอบทความให้น าเสนอ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 บทคัดย่อ   ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยแตล่ะบทคดัย่อมีความยาวไม่
เกิน 1/3 ของกระดาษ A4 (ประมาณ 18 บรรทดั) และให้ระบคุ าส าคญั (Keywords) ในบรรทดั
สุดท้ายของบทคัดย่อท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1 : บทน า ระบุปัญหา/ความเปน็มา ความส าคัญของปัญหา/ประเด็นท่ีจะน าเสนอในบทความ และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย/การเสนอบทความ 

 2 : เนื้อหาสาระ น าเสนอประเดน็เนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบดว้ยหลายย่อหน้า  และในกรณีของ
บทความจากงานวิจัย การน าเสนอในส่วนนี้ควรมีส่วนประกอบ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

 3 : สรุป  สรุปผลการวจิัย/บทความและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
 4 : เอกสารอ้างอิง ให้น าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษ  (เรียงล าดับอักษร)  โดยน าเสนอตามตัวอย่าง  3 
 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย่าง  1) 
การน าเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 
 ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………  
บทคัดย่อ 

 
 ............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................... ............................................................
.................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าส าคัญ : ......................................................................................... 
 
Title:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Abstract 

 
 ......................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ............................... 

 
Keywords: ........................................................................................ . 

 
 
บทน า   (ส่วนที่1ของบทความ) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจนและปรากฏการณ์โดยสังเขป 
ในส่วนท้ายของบทน าให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย(เฉพาะการน าเสนอเป็นบทความวิจัยมิใช่ใน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  

 
เนื้อหา  (ส่วนที่  2  ของบทความ)   

 การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย (โดยสังเขป) 
 แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐาน  (ถ้ามี) 
 ค าจ ากัดความของศัพท์/ตัวแปร 
 ระเบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/วิธีการสร้างเครื่องมือ/วิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล) 
 ผลการวิจัย 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ในรูปตารางที่น าเสนออย่าง
กะทัดรัด  (Concise) 

 ผู้เขียนอาจปรับชื่อหัวข้อในเนื้อหาสาระของการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม เมื่อขึ้นย่อ
หน้าใหม่ ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ  

 
สรุปและเสนอแนะ  (ส่วนที่  3  ของบทความ)   
 
References (เอกสารอ้างอิง)  (ส่วนที่  4  ของบทความ) 
(เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)............................................................................................. ................. 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย่าง  2) 
การน าเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน์ (Article Review) 
 
บทน า (ระบุประเด็นส าคัญ  ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ) 
 ................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
เนื้อหา  (สรุปสาระส าคัญแต่ละบท/ตอน โดยน าเสนอเป็นย่อหน้าได้มากกว่า 1 ย่อหน้า) 
 ......................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
สรุปและเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ........................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................ 
 
References (เอกสารอ้างอิง)  (กรณีเป็นบทความปริทรรศน์ ควรมีเอกสารอ้างอิงตามสมควร) 
(เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)......................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย่าง  3) 
การเขียนบรรณานุกรม 

 
1. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Growth Constraint.” Journal of Banking and Finance. 
Volume 30, 2931-2943. 

2. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
Economics. Volume  9, 151-166. 

  
การเขียนอ้างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช้ระบบ นาม-ปี และระบุหน้า (เมื่อเป็นการอ้างอิงเฉพาะประเด็น) ไม่ใช้
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt, 2549) ……………………. 
2............(Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ ดังนี้ 

 ชื่อหนังสือ 
 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง 
 ปีที่พิมพ์ 
 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ 
 จ านวนหน้า 

3.2 การน าเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ในท านอง
เดียวกับการน าเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย่างที่  2) 

3.3 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละ
บทความ (กรณีเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ) 

3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีที่มีตารางและภาพประกอบในบทความ ให้น าเสนอดังนี้ 
1. การน าเสนอตาราง 

(ตัวอย่าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ที่มา : ………….  (แหล่งที่มา และปี)......................... 
 
2. การน าเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตาราง ให้เรียกว่า ภาพประกอบ โดยเขียนก ากับใต้
ภาพประกอบและเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย่าง) 
รูปภาพ 

 
 

Figure........ : ………………….(Title).................................... 
Source : ………………………………………………..(Reference) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามีรูปแบบการน าเสนอ

เป็นไปตามรูปแบบ  แบบ JKBU-3  หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ์หนังสือ ที่การน าเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบ   JKBU-3  (โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่
ผู้เขียน) 

3. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 
20-30 วัน 

4. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เ ขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด)  นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด 
บรรณาธิการจะน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้ เขียนจะต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มน าส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุข้อมูลของผู้ร่วมเขียนทุกคนเพิ่มเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  กระท าได้  3  วิธีดังนี้ 

 วิธีที่  1 :  ส่งผ่านระบบ online : www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu 
 วิธีที่  2 :  ส่งผ่าน E-mail   journal@kbu.ac.th 
 วิธีที่  3 :  ส่งทางไปรษณีย์ไปยังอยู่ข้างล่างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขที่  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่น  CD จ านวน 1 แผ่น โดยน าส่งพร้อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ้ามี) 

4. เมื่อส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วยวิธีที่ 3 กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
วาจา  โดยโทรศัพท์ไปที่  02-3202777 ต่อ 1129 
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