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 ภาวะผู้นำาและการเพิ่มประสิทธิผลองค์กร
(Leadership and Organizational Effectiveness)

	 •	 ทุุกบทุความทุ่�ต่ีพิิมพ์ิในวารสารร่มพิฤกษ์์	เป็็นทัุศนะและข้้อคิดเห็็นข้องผู้้้เข่้ยน	มิใช่่ทัุศนะข้อง
มห็าวิทุยาลัยเกริกห็รือกองบรรณาธิิการ	
	 •	 กองบรรณาธิิการไม่สงวนสิทุธิิ�ในการคัดลอก	แต่ีต้ีองอ้างอิงแสดงทุ่�มาชั่ดเจน
	 •	 ทุุกบทุความทุ่�ได้รับการต่ีพิิมพ์ิในวารสารร่มพิฤกษ์์	ผู่้านการตีรวจและป็ระเมินโดยผู้้้ทุรงคุณวุฒิิ
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วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 วารสารร่มพฤกษ์์	มหาวิทยาลััยเกริก	เป็็นวารสารวิชาการท่�รองรับการเผยแพร่ผลังานด้้าน
มนุษ์ยศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์	 โด้ยให้ความสำาคัญกับศาสตร์ทางด้้าน	 การบริหารการจััด้การ	
สังคมศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	แลัะศิลัป็ศาสตร์	ซ่ึ่�งต่พิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ์	เน้นเน้�อหา
ท่�เก่�ยวข้้องกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังข้องปั็จัจััยอันม่ผลักระทบต่อคุณภาพช่วิตแลัะ	 	 สังคมไทย	 สร้าง
องค์ความร้้ใหม่	โด้ยมุ่งเน้นให้เกิด้การพัฒนางานวิจััยท่�ม่คุณภาพทางวิชาการเพ้�อสังคม	อ่กทั�งตระหนัก
ถ่ึงความสำาคัญข้องการข้ยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง	 แลัะ	 การพัฒนามหาวิทยาลััยให้
เป็็นแหล่ังความร้้ท่�มาจัากผลังานวิจััยข้องอาจัารย์	นักวิจััย	นักวิชาการ	แลัะนักศ่กษ์า	เพ้�อเข้้าส่้การ
เป็็นสังคมฐานความร้้	(Knowledge	Based	Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ		แลัะเผยแพร่ใน
ร้ป็แบบอิเล็ักทรอนิกส์		

	 กองบรรณาธิิการวารสารร่มพฤกษ์์ม่นโยบายแลัะเกณฑ์์การรับพิจารณาและตีีพิมพ์
บทความซ่่ึ่งไม่เคยเสนอเพ่่อขอตีีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอ่่นๆ มาก่อนหน้านี� และ
ไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั่�นเรียน ไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน	โด้ยบทความ
ท่�จัะได้้รับการพิจัารณาต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์นั�นต้องผ่านการป็ระเมินบทความจัากผู้ทรงคุณวุฒิิ
ซ่่ึ่งไม่ทราบช่่่อผู้แต่ีงและผู้แต่ีงไม่ทราบช่่่อผู้ทรงคุณวุฒิิ (Double Blind Peer Review) 
จากสาขาวิช่าท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน บทความทั�งหมด้ท่�ต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์		
มหาวิทยาลััยฯ	สงวนลิัข้สิทธิิ�ตามพระราชบัญญัติลิัข้สิทธิิ�	พ.ศ.2537		

วัตีถุประสงค์
	 1.	 เพ้�อเผยแพร่วิทยาการแลัะความร้้ใหม่ๆ	 ในสาข้าวิชาท่�เปิ็ด้การเร่ยนการสอนใน
มหาวิทยาลััย
	 2.	 เพ้�อส่งเสริมอาจัารย์ผ้้สอนในสาข้าวิชาต่างๆ	 ตลัอด้จันผ้้ทรงคุณวุฒิในการนำาเสนอ
ผลังานทางวิชาการ
	 3.	 เพ้�อเป็็นเอกสารป็ระกอบการศ่กษ์าในระดั้บอุด้มศ่กษ์า

กำาหนดการออกวารสาร ปีการศ่ึกษาละ 3 ฉบับ 
     ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน 
     ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 
    ฉบับท่ี 3  กันยายน – ธันวาคม

		 ปี็	 พ.ศ.	 2562	 วารสารร่มพฤกษ์์รับต่พิมพ์บทความในป็ระเด็้นด้้านมนุษ์ยศาสตร์แลัะ
สังคมศาสตร์	ผ้้สนใจัส่งบทความโด้ยลังเบ่ยนสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์์ท่�		https://so05.tci-thaijo.
org/index.php/romphruekj/index		หร้อติด้ต่อสอบถึามรายลัะเอ่ยด้ท่�	02-552-3500-9	ตอ่	402	
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บทบรรณาธิการ

	 วารสารร่มพฤกษ์์ฉบับน่�เป็็นฉบับแรก	(มกราคม-เมษ์ายน)	ข้องปี็พุทธิศักราช	2565	

โด้ยวารสารร่มพฤกษ์์ได้้ต่พิมพ์ผลังานทางวิชาการข้องคณาจัารย์	 นักศ่กษ์า	 แลัะนักวิชาการ

อิสระ	มาอย่างต่อเน้�องเป็็นปี็ท่�	40	ซ่ึ่�งบทความยังคงเน้�อหาสาระท่�ม่คุณภาพ	โด้ยในฉบับน่�ม่

บทความเก่�ยวกับภาวะผ้้นำาแลัะการพัฒนาสังคมทั�งในร้ป็แบบบทความวิชาการแลัะบทความ

วิจััย	เน้�อหาท่�นำาเสนอล้ัวนผ่านการวิเคราะห์	แลัะสังเคราะห์	ท่�ป็ระกอบด้้วยองค์ความร้้ท่�หลัาก

หลัายทั�งด้้านบริหารธุิรกิจั	สุข้ภาพ	กฎหมาย	วัฒนธิรรม	แลัะวรรณกรรม	ท่�น่าสนใจั	จัำานวน	

15	บทความ	ป็ระกอบด้้วยบทความวิจััย	11	บทความ	แลัะบทความวิชาการ	4	บทความ	ดั้งน่�

	 บทเก่�ยวกับภาวะผ้้นำา	3	บทความ	เป็็นบทความวิจััย	2	บทความ	ได้้แก่ บทความท่ี 1 

“การวิเคราะห์อิทธิิพลัข้องภาวะผ้้นำาด้้านคุณธิรรม	 บรรยากาศด้้านความป็ลัอด้ภัย	 การรับร้้

สมรรถึนะตนเอง	ความร้้ด้้านความป็ลัอด้ภัย	แลัะแรงจ้ังใจัด้้านความป็ลัอด้ภัยต่อการป็ฏิิบัติ

ตามข้้อกำาหนด้ด้้านความป็ลัอด้ภัยข้องพนักงาน”	โด้ย	สุรสิทธิิ�	บุญช้นนท์	มาเร่ยม	นะมิ	เจัษ์ฎา									

อธิิพงศ์วณิช	บุณทริกา	แป้็นเจัริญ	แลัะ	โอป็อล์ั	สุวรรณเมฆ		ม่ข้้อค้นพบท่�น่าสนใจั	ค้อ	ภาวะ

ผ้้นำาด้้านคุณธิรรมม่อิทธิิพลัต่อแรงจ้ังใจัด้้านความป็ลัอด้ภัย	 บรรยากาศด้้านความป็ลัอด้ภัย

แลัะการรบัร้้สมรรถึนะตนเองม่อทิธิิพลัตอ่ความร้ด้้้านความป็ลัอด้ภยั	ซ่ึ่�งม่ป็ระโยชนกั์บองค์กร

ในการกำาหนด้กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้้องกับความป็ลัอด้ภัยข้องพนักงาน	บทความท่ี 2	 “ภาวะ

ผ้้นำาการเป็ล่ั�ยนแป็ลังแลัะป็ระสิทธิิผลัองค์การ	:	อิทธิิพลักำากับข้องบรรยากาศองค์การ”	โด้ย	

พงษ์์เทพ	จัันทสุวรรณ	ภัครด้า	เกิด้ป็ระทุม	แลัะ	กิรติกาญจัน์	สด้ากร		ได้้สะท้อนให้เห็นว่าทุก

มิติข้องบรรยากาศในองค์การม่อิทธิิพลัต่อความสัมพันธ์ิระหว่างภาวะผ้้นำาการเป็ลั่�ยนแป็ลัง

แลัะป็ระสทิธิิผลัข้ององค์การ บทความท่ี 3 “ภาวะผ้น้ำาส่งเสริมสุข้ภาพ	:	ร้ป็แบบใหม่ข้องผ้้นำา

ในศตวรรษ์ท่�	 21”	 เป็็นบทความวิชาการ	 โด้ย	 สมชาย	 เทพแสง	 	 นำาเสนอการสังเคราะห์

องค์ป็ระกอบ	7	ด้้าน	ข้องภาวะผ้้นำาส่งเสริมสุข้ภาพ	เป็็นกลัไกสำาคัญในการขั้บเคล้ั�อนบุคลัากร

ไป็ส่้เป้็าหมายแห่งความสำาเร็จัได้้อย่างม่ป็ระสิทธิิภาพ

	 บทความท่�	 4-8	 เป็็นบทความวิจััยด้้านองค์การแลัะการบริหารจััด้การ	 ได้้แก่	

บทความท่ี 4	“อิทธิิพลัโครงสร้างข้องวัฒนธิรรมองค์กร	สมรรถึนะข้องบุคลั	แลัะการจััด้การ

ความร้้ท่�ม่ต่อพฤติกรรมความป็ลัอด้ภัยในการทำางานข้องพนักงานบริษั์ทผลิัตชิ�นส่วนยานยนต์

แห่งหน่�ง	ในนิคมอุตสาหกรรมอ่สเทิร์นซ่ึ่บอร์ด้	(ระยอง)”	โด้ย	สมน่ก	ภ้พวก	สุมาล่ั	รามนัฏิ	

แลัะ	ธัิญนันท์	บุญอย้	่	ซ่ึ่�งพบว่า	วัฒนธิรรมองค์กร	สมรรถึนะข้องบุคคลั	แลัะการจััด้การความร้้	



ม่ผลัต่อพฤติกรรมด้้านความป็ลัอด้ภัยในการทำางานข้องพนักงาน	บทความท่ี 5	“พฤติกรรม

แลัะปั็จัจััยทางการตลัาด้ท่�ส่งผลัต่อการตัด้สินใจัซ้ึ่�อสินค้าผ่านเคร้อข่้ายสังคมออนไลัน์ข้อง

ป็ระชาชนในจัังหวัด้ภ้เก็ต”	 โด้ย	 สุข้าด้า	 สุด้จิัตร	 กล่ัาวถ่ึงส้�อโฆษ์ณาท่�ม่ผลัต่อการตัด้สินใจั

สั�งซ้ึ่�อสินค้า	บทความท่ี 6	“ปั็จัจััยท่�ม่อิทธิิพลัต่อป็ระโยชน์สุทธิิท่�ได้้รับจัากการใช้ระบบหยิบ

สินค้าตามสัญญาณไฟข้องพนกังานคลัังสนิค้าแลัะศ้นยก์ระจัายสินค้า	:	ศ่กษ์ากรณ่บริษั์ท	ABC	

ในภาคตะวันออก	ป็ระเทศไทย”	 โด้ย	อภิชลั	พลัเสนา	แลัะ	 สุรสิทธิิ�	 บุญช้นนท์	 	 ซ่ึ่�งค้นพบ

องค์ความร้้ท่�สามารถึนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ได้้ทั�งผ้้บริหาร	แลัะเจ้ัาหน้าท่�คลัังสินค้า	บทความท่ี 7 

“การออกแบบระบบฐานข้้อม้ลัสำาหรับจััด้เก็บรายงานความก้าวหน้าผลัการด้ำาเนินงาน

โครงการพัฒนาอาช่พอย่างยั�งย้นในพระราชด้ำาริฯ	จัังหวัด้พระนครศร่อยุธิยา”	โด้ย	พฤติพงศ์	

เพ็งศิริ	 สุนทร่	แก่นแก้ว	 ศุภณัฐ	แก่นแก้ว	แลัะ	พลัป็ชา	มณ่รัตนชัย	ผลัจัากการวิจััยได้้ฐาน

ข้้อม้ลัท่�ออกแบบมาแล้ัวสามารถึนำาไป็ใช้เป็็นศ้นยก์ลัางการรายงานกิจักรรมตามสิทธิิ�ท่�กำาหนด้

ได้้เป็็นอย่างด่้	บทความท่ี 8	 “ความสัมพันธ์ิระหว่างปั็จัจััยด้้านคุณภาพมาตรฐานข้องสถึาน

ป็ระกอบกิจัการสป็าเพ้�อสุข้ภาพกับการกลัับมาเท่�ยวซึ่ำ�าข้องนักท่องเท่�ยวชาวไทยในจัังหวัด้

ภ้เก็ต”	โด้ย	วันวิสาข์้	น้อยเฉลิัม		ท่�พบว่า	การรับร้้คุณภาพมาตรฐานข้องสถึานป็ระกอบการ

ด้้านสุข้ภาพม่ความสัมพันธ์ิกับการกลัับมาเท่�ยวซึ่ำ�าข้องนักท่องเท่�ยวชาวไทย

	 บทความท่�	9-10	เป็็นบทความวิจััย	โด้ย	บทความท่ี 9	“ความสัมพันธ์ิระหว่างความ

รอบร้้ทางสุข้ภาพแลัะปั็จัจััยส่วนบุคคลักับพฤติกรรมสุข้ภาพข้องผ้้ป่็วยโรคความดั้นโลัหิตส้ง	

อำาเภอโนนส้ง	 จัังหวัด้นครราชส่มา”	 โด้ย	 ฉัตร์สกุลั	 แมบจัันท่ก	 แลัะ	 ลััฆว่	 ปิ็ยะบัณฑิ์ตกุลั		

เป็็นด้้านสาธิารณสุข้ท่�สะท้อนให้เห็นว่าความรอบร้้ทางสุข้ภาพเป็็นพ้�นฐานท่�สำาคัญต่อการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสุข้ภาพข้องผ้้ป่็วยความดั้นโลัหิตส้ง	 ซ่ึ่�งเป็็นป็ระโยชน์แก่ผ้้เก่�ยวข้้องใน

วางแผนการด้้แลัผ้้ป่็วย	บทความท่ี 10	 “การนำาหลัักการกำากับด้้แลักิจัการท่�ด่้มาใช้ในการ

พัฒนากฎหมายบริษั์ทในป็ระเทศไทย”	เป็็นบทความด้้านกฎหมาย	โด้ย	นพด้ลั	ป็กรณ์นิมิตด่้		

นำาเสนอให้เห็นถ่ึงป็ระโยชน์ท่�ได้้จัากการวิจััยช่วยให้บริษั์ทเอกชนป็ระสบความสำาเร็จัในการ

ด้ำาเนินธุิรกิจัได้้อย่างยั�งย้น	

	 บทความท่�	11-13	เป็็นบทความวิชาการ	โด้ยบทความท่ี 11	“ข่้าวป็ลัอม	:	ปั็ญหา

สำาคัญท่�ต้องเร่งแก้ไข้”	 โด้ย	 พ่รเด้ช	 	 อนันตนาถึรัตน	 กล่ัาวถ่ึง	 ความร้้ด้้านข่้าวป็ลัอมแลัะ

พัฒนาการข้องข้่าวป็ลัอม	 เพ้�อการป็้องกันการเผยแพร่ข่้าวป็ลัอมอันจัะส่งผลัเส่ยต่อสังคม	

บทความท่ี 12 “การม่ส่วนร่วมในการป็ฏิิบัติงานตามมาตรฐานสากลัด้้านการป้็องกันแลัะ
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ป็ราบป็รามการฟอกเงินแลัะการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายข้อง

หน่วยงานในเข้ตกรุงเทพมหานคร”	โด้ย	เฉลิัมพร	เย็นเยอ้ก	ท่�พบว่า	การม่ส่วนร่วมด้้านการ

ป็ร่กษ์าหาร้อม่ความสำาคัญต่อการป็ฏิิบัติงานตามมาตรฐานสากลัด้้านการป้็องกันแลัะป็ราบ

ป็รามการฟอกเงินฯ	 มากท่�สุด้	บทความท่ี 13	 “มรด้กความคิด้นโยบายสังคมข้อง	 ริชาร์ด้	

ทิทมัสส์”	โด้ย	พงษ์์เทพ	สันติกุลั	กล่ัาวถ่ึงแนวคิด้ด้้านนโยบายสังคมข้องริชาร์ด้ทิทมัสส์	ท่�เป็็น

แนวคิด้พ้�นฐานด้้านด้้านนโยบายสังคมแลัะสวัสดิ้การสังคม	ท่�ทำาให้เห็นว่า	สวัสดิ้การสังคมเชิง

สถึาบันจัะช่วยให้เกิด้ภราด้รภาพในสังคม	

	 บทความท่�	 14-15	 เป็็นบทความวิจััย	 ซ่ึ่�งบทความท่ี 14	 “ภาพลัักษ์ณ์ความเป็็น	

“ว่รบุรุษ์”	ในวรรณกรรมเยาวชนจ่ัน	เร้�อง	เร้�องราวข้องเหลัยเฟิง”	โด้ย	วุฒิพงษ์์	ป็ระพันธิมิตร	

กนกพร	นุ่มทอง	แลัะ	ศิริวรรณ	ลิัขิ้ตเจัริญธิรรม		เป็็นบทความท่�วิเคราะห์ภาพลัักษ์ณ์ความ

เป็็น	“ว่รบุรุษ์”	ผ่านตัวลัะคร	เหลัยเฟิง	ท่�ม่ความภักด่้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จ่ัน	แลัะอุทิศตน

เพ้�อรับใช้มวลัชน	แลัะบทความท่ี 15	“The	Influence	of	the	Formation	of	Artwork	

Price	on	the	Artistic	Creation	of	Chinese	Flower	and	Bird	Painting	Professional	

Painters	Consumer	Buying	Behavior	Acts	as	an	Intermediary”		โด้ย	Feifei	Li	แลัะ	

Sarana	Photchanachan		เป็็นบทความท่�น่าสนใจัมากอ่กบทความหน่�งท่�ม่ความแป็ลักใหม่	

โด้ยกล่ัาวถ่ึง	 พฤติกรรมการซ้ึ่�องานศิลัป็ะจ่ันข้องจิัตรกรม้ออาช่พ	 ซ่ึ่�งพบว่า	 คุณลัักษ์ณะข้อง

คุณค่าข้องงานศิลัป็ะท่�แท้จัริงแลัะปั็จัจััยด้้านเศรษ์ฐกิจัมหภาคส่งผลัต่อพฤติกรรมการซ้ึ่�อข้อง

ล้ักค้าแลัะส่งผลัต่อการสร้างสรรค์งานศิลัป็ะข้องจิัตรกรม้ออาช่พด้้วย

	 กองบรรณาธิิการวารสารร่มพฤกษ์์หวังเป็็นอย่างยิ�งว่า	 วารสารฉบับน่�จัะเป็็น

ป็ระโยชน์สำาหรับผ้้อ่านทุกท่าน	 แลัะข้อข้อบคุณท่�ท่านผ้้อ่านได้้ให้ความสนใจัติด้ตามวารสาร	 ฯ 

มาอย่างต่อเน้�อง	แล้ัวพบกันใหม่ฉบับหน้า	
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และแรงจูงใจด้านความปลอดภัยต่อการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยของพนักงาน
Analysis of the Influence of Moral Leadership, Safety Climate, Self-efficacy, Safety Knowledge

and Safety Motivation toward Employee Safety Compliance

บทคัดย่อ
	 	การศึึกษาน้ี้�ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์์อิทธิิพื่ลของภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี	
บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เอง	 ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภยั	และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้	ใช้�วิัธ้ิการวิัจัูยเชิ้งประจัูกษ์	ประช้ากรท้�ศึึกษาเป็นี้พื่นัี้กงานี้
บริษัทผู้้�ผู้ลิตฮาร์ด้แวัร์	ขนี้าด้ตัวัอย่างจูำานี้วันี้	450	ค์นี้	ใช้�สถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	และ
การวิัเค์ราะห์์โมีเด้ลสมีการโค์รงสร�าง	 ผู้ลการวิัจัูย	 พื่บว่ัา	 (1)	 ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้
คุ์ณธิรรมีม้ีอิทธิิพื่ลต่อแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(2)	บรรยากาศึ
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	และการรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เอง	ม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	และ	(3)	บรรยากาศึ
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ		ผู้ลการ
ศึึกษาน้ี้�สามีารถุให์�ข�อม้ีลอ�างอิงท้�เป็นี้ประโยช้น์ี้แก่บริษัท	 บุค์ค์ลท้�ทำางานี้ในี้
องค์์การ	และห์น่ี้วัยงานี้ท้�เก้�ยวัข�อง
คำาสำาคัญ :	 ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี;	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย;	 การรับร้�

สมีรรถุนี้ะตนี้เอง;	 ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย;	 การปฏิิบัติตามีข�อ
กำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย

Abstract
	 This	study	aimed	to	analyze	the	influence	of	moral	leadership,	
safety	climate,	self-efficacy,	safety	knowledge,	and	safety	motivation	
toward	 employee	 safety	 compliance.	 Empirical	 research	 was	
employed.	 The	 study	 population	 was	 composed	 of	 Hardware	
Production	 Company	 employees,	 450	 respondent	 samples	were	
collected.	 Descriptive	 statistics	 and	 Structural	 Equation	Modeling	
(SEM)	were	applied.	The	results	showed	that	(1)	moral	leadership	
had	an	influence	on	safety	motivation	significantly,	(2)	safety	climate,	
and	self-efficacy	had	an	influence	on	safety	knowledge	and	safety	
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motivation	significantly,	and	(3)	safety	climate,	safety	knowledge,	and	
safety	motivation	had		an	influence	on	safety	compliance	significantly.	
The	results	of	this	study	can	be	useful	references	for	firms,	staffs,	
and	related	organizations.
Keywords :	 Moral	Leadership;	Safety	Climate;	Self-Efficacy;	Safety	

Knowledge;	Safety	Compliance

บทนำา
	 การบรหิ์ารจัูด้การด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้สิ�งสำาคั์ญอย่างยิ�งสำาห์รับพื่นัี้กงานี้
ในี้องค์์การและสังค์มีโด้ยรวัมี	 โด้ยเฉพื่าะอุบัติเห์ตุท้�เกิด้ขึ�นี้จูากการทำางานี้ห์ลาย
ค์รั�งถึุงแมี�จูะม้ีพัื่ฒนี้าการด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้อย่างส้งแล�วัก็ตามี	
สาเห์ตุสำาคั์ญของการเกิด้อุบัติเห์ตุจูากการทำางานี้นัี้�นี้เป็นี้ท้�รับร้�กันี้ว่ัามีาจูาก
พื่ฤติกรรมีมีนุี้ษย์	 (DeArmond,	 Bass,	 Cigularov,	 Chen,	&	Moore,	 2018);	
(Rajabi,	Mokarami,	Cousins,	&	Jahangiri,	2020)	ด้�วัยแผู้นี้แม่ีบทค์วัามีปลอด้ภัย	
อาช้้วัอนี้ามัีย	 และสภาพื่แวัด้ล�อมีในี้การทำางานี้แห่์งช้าติ	 ฉบับท้�	 2	 (พุื่ทธิศัึกราช้	
2560-2564)	ของประเทศึไทยท้�มุ่ีงเนี้�นี้ในี้เร่�อง	การเสริมีสร�างวััฒนี้ธิรรมีเชิ้งป้องกันี้
เพ่ื่�อให์�แรงงานี้เกิด้ค์วัามีปลอด้ภัย	 และม้ีสุขภาพื่อนี้ามัียท้�ด้้	 เพ่ื่�อให์�การบริห์าร
จัูด้การมีป้ระสิทธิิภาพื่และเกดิ้ประสทิธิิผู้ลต่อไป	การป้องกันี้อุบัติเห์ตุทางกฎห์มีาย	
การลด้อุบัติเห์ตุ	ห์ร่อโรค์จูากการทำางานี้ในี้สถุานี้ประกอบการ	สำาห์รับผู้้�ประกอบ
การในี้ประเทศึไทยส่วันี้ให์ญ่ยังมุ่ีงเนี้�นี้เพ่ื่�อการบังคั์บใช้�กฎห์มีายและการกระตุ�นี้
จิูตสำานึี้กทางจูริยธิรรมีของนี้ายจู�างเก้�ยวักับพื่ฤติกรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยจูากการ
ปฏิิบัติงานี้ของพื่นี้ักงานี้และในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้	 พื่ฤติกรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยม้ี
อิทธิิพื่ลทั�งทางตรงและทางอ�อมีต่อผู้ลลัพื่ธ์ิด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 อุบัติเห์ตุ	 การ
บาด้เจ็ูบ	ฯลฯ	และประสิทธิิภาพื่ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	ซึึ่�งเกิด้จูากปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัาง
ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	(ห์ร่อปัจูจัูยด้�านี้จิูตวิัทยา)	กับปัจูจัูยสถุานี้การณ์	(ห์ร่อปัจูจัูยสิ�ง
แวัด้ล�อมี)	 เช่้นี้	การจัูด้การกฎระเบ้ยบ	ข�อปฏิิบัติการ	 วััฒนี้ธิรรมีและบรรยากาศึ
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้ขององค์์การ	ประเภทของงานี้	สภาพื่ร่างกาย
ในี้ท้�ทำางานี้	และส่วันี้ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	เช่้นี้	แรงจู้งใจู	และค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
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(Chotipun	&	Sopa,	2020);	(Christian,	Bradley,	Wallace,	&	Burke,	2009);	
(Clarke	&	Cooper,	2004)	
	 สำาห์รับอุตสาห์กรรมีค์อมีพื่ิวัเตอร์ท้�ม้ีการใช้�เค์ร่�องจัูกรและเทค์โนี้โลย้ท้�
ลำ�าสมัีย	 เพ่ื่�อผู้ลิตสินี้ค์�าให์�ม้ีมีาตรฐานี้และม้ีคุ์ณภาพื่ส้ง	 จูำาเป็นี้ต�องใช้�การทำางานี้
ร่วัมีกับบุค์ค์ล	ทำาให์�พื่นัี้กงานี้ทุกค์นี้	ทุกระดั้บต�องตระห์นัี้กร้�ถึุงการปฏิิบัติตามีข�อ
กำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยอย่างเค์ร่งค์รัด้ทั�งบรรยากาศึรวัมีถึุงในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้	
(Schneider,	1975)	ทั�งในี้ระดั้บบุค์ค์ล	องค์์การ	อุตสาห์กรรมี	และระดั้บประเทศึ		
โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งกลุ่มีบริษัทชั้�นี้นี้ำาและผู้้�ผู้ลิตด้�านี้ฮาร์ด้แวัร์ของโลกเพ่ื่�อป้อนี้ส่้
อุตสาห์กรรมีค์อมีพิื่วัเตอร์ท้�ต�องใช้�พื่นัี้กงานี้ท้�ม้ีสมีรรถุนี้ะจูำานี้วันี้มีาก	ม้ีระบบการ
จัูด้การค์วัามีปลอด้ภัยในี้องค์์การ	 โด้ยม้ีการกำาห์นี้ด้มีาตรการ	 นี้โยบายเก้�ยวักับ
ค์วัามีเส้�ยง	 และค์วัามีปลอด้ภัยในี้การปฏิิบัติงานี้ด้�วัยคุ์ณภาพื่และม้ีมีาตรฐานี้ส้ง	
เพ่ื่�อให์�พื่นัี้กงานี้ปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การปฏิิบัติงานี้ได้�อยา่ง
ถุ้กต�อง	 ด้�วัยการให์�ค์วัามีสำาคั์ญ	 ส่งเสริมี	 สนัี้บสนุี้นี้กิจูกรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
(Neal	et	al.,	2000)	การเพิื่�มีพ้ื่นี้ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้ตัวัส่งผู่้านี้เพ่ื่�อยก
ระดั้บค์วัามีตระห์นัี้กร้�ถึุงค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	
(Vinodkumar	 &	 Bhasi,	 2010)	 รวัมีถึุง	 การเสริมีแรงจู้งใจูให์�พื่นี้ักงานี้มี้ค์วัามี
กระต่อร่อร�นี้ให์�มีากขึ�นี้ท้�จูะนี้ำามีาตรการด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยมีาใช้�ในี้พ่ื่�นี้ท้�ทำางานี้	
ให์�ม้ีประสิทธิิภาพื่ในี้การทำางานี้ด้้ขึ�นี้	 อ้กทั�งยังช่้วัยลด้ต�นี้ทุนี้และค่์าใช้�จู่ายได้�อ้ก	
(DeArmond	et	al.,	2018);	(	Neal	&	Griffin,	2004,	2006)	
	 นี้อกจูากน้ี้�	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยยังสามีารถุใช้�ทำานี้ายตัวัแบบ
พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยห์ร่อไมี่ปลอด้ภัยจูากการปฏิิบัติงานี้ของพื่นี้ักงานี้ด้�วัย
ปัจูจัูยผู้้�นี้ำาท้�ม้ีศ้ึลธิรรมีค์ณุธิรรมีและจูรยิธิรรมี	แรงจู้งใจู	ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั
ในี้การปฏิิบัติงานี้	(Neal,	Griffin,	&	Hart,	2000);	(Zohar,	1980)	ซึึ่�งผู้ลการปฏิิบัติ
ตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้ตัวับ่งช้้�ท้�สำาคั์ญซึึ่�งจูะถุ้กนี้ำามีาพิื่จูารณาให์�
นี้ำ�าห์นัี้กเป็นี้อันี้ดั้บแรก	ๆ 	เพ่ื่�อบริห์ารจัูด้การด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้องค์์การมีากกว่ัา
การม้ีส่วันี้รว่ัมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั	ดั้งเช่้นี้	การศึึกษาของ	Ansori,	Widyanti,	and	
Yassierli	(2021);	He,	McCabe,	and	Jia	(2021);	Vinodkumar	and	Bhasi	
(2010)	 ในี้การท้�พื่นัี้กงานี้รับร้�ห์ร่อม้ีค์วัามีตระห์นัี้กร้�ถึุงค์วัามีเส้�ยงค์วัามีปลอด้ภัย
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จูะม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิต่อวััฒนี้ธิรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 ท้�ไปเช่้�อมีโยงกับผู้ลลัพื่ธ์ิของ
พื่ฤติกรรมีท้�ไม่ีปลอด้ภัยและการมีอุ้บัติเห์ตุ	ส่งผู้ลให์�องค์์การม้ีการพัื่ฒนี้า	ปรับปรุง
เก้�ยวักับนี้โยบาย	แนี้วัทางกฎระเบ้ยบ	ขั�นี้ตอนี้การปฏิิบัติต่าง	ๆ	เพ่ื่�อให์�เกิด้ค์วัามี
ปลอด้ภัยทางจิูตใจูของพื่นัี้กงานี้	และการมีค้์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัของพื่นัี้กงานี้
มีากยิ�งขึ�นี้	(Endsley,	1988,	1995);	(Men	et	al.,	2020)	ส่วันี้การจัูด้กิจูกรรมี
สร�างสรรค์์ท้�ช่้วัยลด้ภาระงานี้ท้�เกิด้ค์วัามีเส้�ยงให์�นี้�อยลง	 (Oah,	 Na,	 &	Moon,	
2018);	 (Rodrigues,	Arezes,	&	Leão,	2015)	 ซึึ่�งผู้ลลัพื่ธ์ิท้�ได้�	 ค่์อ	การบริห์าร
จัูด้การค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้ไปตามีเป้าห์มีายองค์์การ	(Griffin	&	Curcuruto,	2016;	
Jiang,	Lavaysse,	&	Probst,	2019;	Zohar,	2010)	จูากม้ีลเห์ตุข�างต�นี้จึูงเป็นี้
แรงจู้งใจูให์�วิัเค์ราะห์์ปัจูจัูยท้�เก้�ยวัข�อง	เพ่ื่�อยน่ี้ยนัี้ตัวัแบบการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้	 โด้ยใช้�กรณ้ศึึกษาของพื่นัี้กงานี้บริษัทผู้้�ผู้ลิต
ฮารด์้แวัร์	โด้ยสามีารถุใช้�เป็นี้ข�อม้ีลอ�างองิท้�เกิด้ประโยช้น์ี้แก่บริษัท	บุค์ค์ลท้�ทำางานี้
ในี้องค์์การ	และห์น่ี้วัยงานี้ท้�เก้�ยวัข�องได้�ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
	 เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์์อิทธิิพื่ลของภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เอง	ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	และแรงจู้งใจูด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัยตอ่การปฏิิบัตติามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้บริษทั
ผู้้�ผู้ลิตด้�านี้ฮาร์ด้แวัร์	

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐานการวิจัย
 ภาวะผูู้้นำาด้านคุณธรรมกับความรู้ด้านความปลอดภัย และแรงจูงใจด้าน
ความปลอดภัย
	 โด้ยธิรรมีช้าติผู้้�นี้ำามัีกจูะม้ีปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิกับผู้้�ตามีห์ร่อสมีาชิ้กในี้ร้ปแบบของ
กิจูกรรมีห์ร่อการปฏิิบัติการอย้่แล�วั	 ทำาให์�ร้ปแบบค์วัามีเป็นี้ผู้้�นี้ำาส่งผู้ลกระทบต่อ
พื่นัี้กงานี้อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	โด้ยเฉพื่าะทางด้�านี้จิูตวิัทยาแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั	
ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้ในี้สถุานี้ท้�
ทำางานี้โด้ยสามีารถุวััด้ได้�จูากการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้และการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้



1

17
การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำาด้านคุณธรรม บรรยากาศด้านความปลอดภัย การรับรู้สมรรถนะตนเอง ความรู้ด้านความปลอดภัย 

และแรงจูงใจด้านความปลอดภัยต่อการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยของพนักงาน
Analysis of the Influence of Moral Leadership, Safety Climate, Self-efficacy, Safety Knowledge

and Safety Motivation toward Employee Safety Compliance

ค์วัามีปลอด้ภัย	(Fernández-Muñiz,	Montes-Peón,	&	Vázquez-Ordás,	2017;	
Griffin	&	Neal,	2000)	ในี้การบรรลุเป้าห์มีายค์วัามีปลอด้ภัยทั�งภายใต�สถุานี้การณ์
ของปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลและองค์์การนัี้�นี้เกิด้จูากค์วัามีเช่้�อมีโยงของสาเห์ตแุละผู้ลลัพื่ธ์ิ
ระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีด้�วัยกันี้	 ส่วันี้มีากแล�วัภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมีจูะม้ีคุ์ณลักษณะ
ท้�สามีารถุส่�อสารและแบ่งปันี้สารสนี้เทศึเพ่ื่�อการจู้งใจูให์�ผู้้�ตามีค์วัามีเค์ารพื่นัี้บถุ่อ	
แสด้งให์�เห็์นี้ถึุงพื่ฤติกรรมีด้�านี้คุ์ณธิรรมีท้�ต่อเน่ี้�องทั�งในี้ระดั้บม่ีออาช้้พื่และส่วันี้ตัวั	
เพ่ื่�อให์�เกิด้แรงจู้งใจูในี้การปรับปรุงประสิทธิิภาพื่และสามีารถุทำานี้ายพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยท้�สำาคั์ญอย่างแท�จูริงโด้ยอาศัึยค์วัามีร้�และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้เป็นี้ตัวัแปรส่งผู่้านี้	(Ansori	et	al.,	2021);	(Bavik,	Tang,	
Shao,	&	Lam,	2018);	(Oah	et	al.,	2018);	(Wu,	Liu,	Zhang,	Skibniewski,	
and	Wang,	2015)	จึูงเช่้�อได้�ว่ัาการเป็นี้ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมีท้�ม้ีระดั้บส้งขึ�นี้จูะ
เป็นี้แรงจู้งใจูให์�ผู้้�ใต�บังคั์บบัญช้าใช้�ค์วัามีพื่ยายามีมีากขึ�นี้ในี้การทำางานี้และก�าวัไป
ข�างห์นี้�า	 ห์ร่อยกระดั้บค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยมีากขึ�นี้	 เช่้นี้	 สมีรรถุนี้ะในี้การ
ทำางานี้	ม้ีค์วัามีร้�แจู�ง	ม้ีค์วัามีร้�ถึุงขั�นี้ตอนี้การปฏิิบัติงานี้ท้�ถุ้กต�องและทักษะเฉพื่าะ
ท้�สำาคั์ญ	(C.-F.	Chen	&	Chen,	2014);	(Guo,	Yiu,	&	González,	2016)	จูะเห็์นี้
ได้�วั่าแรงจู้งใจูและค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้ปัจูจัูยเฉพื่าะส่วันี้บุค์ค์ลท้�แสด้ง
ถึุงระดั้บการตระห์นัี้กร้�ถึุงของตัวัพื่นัี้กงานี้เอง	และยงัม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับการปฏิิบัติ
ตนี้ในี้ด้�านี้อาช้้วัอนี้ามัียและค์วัามีปลอด้ภัยซึึ่�งแนี้วัทางปฏิิบัติด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
มัีกจูะม้ีประเด้็นี้ถุกเถุ้ยงว่ัาพื่นัี้กงานี้จูะมี้ค์วัามีร้�และแรงจู้งใจูเพ้ื่ยงพื่อห์ร่อไมี่	
(Ansori	et	al.,	2021);	(Kheni	Nongiba,	Gibb	Alistair,	&	Dainty	Andrew,	
2010)	ซึึ่�งนี้ำาไปส่้การตั�งสมีมีติฐานี้	ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมีม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีร้�ด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัย	(H1)	และภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมีม้ีอิทธิิพื่ลต่อแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	(H4)
 บรรยากาศด้านความปลอดภัยกับความรู้ด้านความปลอดภัย แรงจูงใจ
ด้านความปลอดภัย และการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย
	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้ปัจูจัูยสถุานี้การณ์ขององค์์การท้�สำาคั์ญ	
สามีารถุใช้�อธิิบายจุูด้ตัด้ระห์ว่ัางกระบวันี้การขององค์์การกับจิูตวิัทยา	ค์วัามีร้�และ
แรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยท้�ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีส่วันี้บุค์ค์ล	กลุ่มี	และ
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ผู้ลลัพื่ธ์ิด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยสำาห์รับองค์์การ	อ้กทั�งยงัช่้วัยเสริมีสร�างวััฒนี้ธิรรมีด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	(Ansori	et	al.,	2021);	
(Griffin	&	Neal,	2000);	(Guo	et	al.,	2016);	(Kalteh,	Mortazavi,	Mohammadi,	
&	 Salesi,	 2021)	 จูากการทบทวันี้เอกสาร	 พื่บวั่า	 ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
เป็นี้การตระห์นัี้กร้�ในี้สถุานี้การณ์ขององค์์การในี้ฐานี้ะผู้้�ม้ีค์วัามีมุ่ีงมัี�นี้	 ม้ีส่วันี้ร่วัมี	
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ี้�อง	 วััฒนี้ธิรรมีการตำาห์นิี้/การช้มี	 การเสริมีอำานี้าจูของ
พื่นัี้กงานี้	 กิจูกรรมีค์วัามีปลอด้ภัย	ระบบการจัูด้การค์วัามีปลอด้ภัย	ตลอด้จูนี้ร้ป
แบบค์วัามีเป็นี้ผู้้�นี้ำาท้�เป็นี้ผู้้�กำาห์นี้ด้เป้าห์มีายผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
(Fernández-Muñiz	 et	 al.,	 2017);	 (Piphatanangkun,	 Jarutirasarn,	
Boonpattarakan,	&	Poompaichit,	2019);	(Vinodkumar	&	Bhasi,	2010)	
อยา่งไรก็ตามี	การศึึกษาส่วันี้ให์ญ่มุ่ีงเนี้�นี้ไปท้�ร้ปแบบเฉพื่าะของบรรยากาศึองค์์การ
เพ่ื่�อใช้�ทำานี้ายผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้รวัมีถึุงพื่ฤติกรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้
ในี้ทางเทค์นิี้ค์	เช่้นี้	การรับร้�ร่วัมีกันี้เก้�ยวักับทัศึนี้ค์ติ	ค่์านิี้ยมี	และการปฏิิบัติด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้	 ซึึ่�งเป็นี้ตัวัช้้�วััด้ท้�สำาคั์ญมีากตัวัห์นึี้�ง	 อ้กทั�งยังม้ี
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิอย่างใกล�ช้ิด้มีากกับค์วัามีปลอด้ภัยของสถุานี้ท้�ทำางานี้	 และยังเป็นี้
แกนี้ห์ลักของกิจูกรรมีท้�ม้ีค์วัามีจูำาเป็นี้อยา่งยิ�งต่อการรักษาค์วัามีปลอด้ภยัในี้สถุานี้
ท้�ทำางานี้ในี้ระด้ับบุค์ค์ลท้�ส่งผู้ลกระทบต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของ
ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้	และเจูตนี้าเชิ้งพื่ฤติกรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(Griffin	&	Neal,	
2000);	(Rajabi	et	al.,	2020);	(Zohar,	2000,	2010)
	 ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเป็นี้การตระห์นัี้กร้�ห์ร่อการร้�ถึุงวิัธ้ิการปฏิิบัติงานี้
ท้�ถุ้กต�องและเห์มีาะสมีตามีสถุานี้การณ์ในี้การปฏิิบัติตนี้ให์�ม้ีพื่ฤติกรรมีในี้การ
ทำางานี้ท้�ค์วัามีปลอด้ภยั	(Endsley,	1988,	1995)	สว่ันี้แรงจูง้ใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั
เป็นี้ค์วัามีกระต่อร่อร�นี้ในี้การให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อพื่ฤติกรรมีท้�ปลอด้ภัย	ทั�งสองปัจูจัูย
น้ี้�ได้�ถุ้กนี้ำามีาใช้�ทั�งเป็นี้ปัจูจัูยก่อนี้ห์นี้�าของผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
และเป็นี้ตัวักลางของค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางลักษณะของงานี้	 (บุค์ลิกภาพื่)	 กับ
ประสิทธิิภาพื่ค์วัามีปลอด้ภัย	 (Ansori	 et	 al.,	 2021;	 Vinodkumar	 &	 Bhasi,	
2010)	 จูากการศึึกษาของ	 Andriessen	 (1978)	 และ	 Zohar	 (1980)	 พื่บว่ัา	
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องค์์ประกอบแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัเป็นี้ตัวักำาห์นี้ด้ระดั้บของพื่ฤติกรรมีค์วัามี
ปลอด้ภัยผู้า่นี้ตัวัช้้�วััด้	อาทิ	ปฏิิกิริยาของหั์วัห์นี้�างานี้เพ่ื่�อนี้ร่วัมีงานี้	ค์วัามีน่ี้าจูะเป็นี้
ในี้การลด้อุบัติเห์ตุ	และผู้ลกระทบต่อจัูงห์วัะการทำางานี้	 เม่ี�อบรรยากาศึในี้สถุานี้
ท้�ทำางานี้ด้้	สามีารถุเพิื่�มีพ้ื่นี้ค์วัามีร้�ถึุงและเข�าใจูการปฏิิบัติงานี้	การร้�ถึุงค์วัามีสำาคั์ญ
ของระบบอาช้้วัอนี้ามัียและค์วัามีปลอด้ภัยของบริษัท	และเม่ี�อพื่นัี้กงานี้ได้�รับแรง
จู้งใจูมีากยิ�งขึ�นี้ในี้ขั�นี้ตอนี้การทำางานี้อยา่งสมีำ�าเสมีอและตอ่เน่ี้�อง	ก็ยิ�งจูะทำาให์�เกิด้
การปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยท้�ถุ้กต�องแม่ีนี้ยำาอย่างเข�มีแข็ง	 และ
ส่งผู้ลให์�เกิด้การลด้ลงของเห์ตุห์ร่อเกิด้ค์วัามีเส้�ยงในี้การทำางานี้ลด้ลงไปด้�วัย		
อย่างไรก็ตามีบรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยยังม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ทางตรงกันี้ข�ามี
กับค์วัามีเส้�ยงค์วัามีไม่ีปลอด้ภัย	ซึึ่�งนี้ำาไปส่้การตั�งสมีมีติฐานี้	บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 (H2)	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภยัม้ีอิทธิิพื่ลตอ่แรงจูง้ใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั	(H5)	และบรรยากาศึด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(H8)
 การรับรู้สมรรถนะตนเองกับความรู้ด้านความปลอดภัย และแรงจูงใจด้าน
ความปลอดภัย
	 การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เองสะท�อนี้ให์�เห็์นี้ถึุงค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ในี้ค์วัามีร้�ค์วัามี
สามีารถุในี้การปฏิิบัติงานี้บางอย่างของบุค์ค์ล	 เม่ี�อม้ีค์วัามีสามีารถุในี้การรับร้�
ตนี้เองส้งมัีกจูะมีองภาพื่รวัมีของงานี้เพ่ื่�อนี้ำาวิัธ้ิการท้�ถุ้กต�องและด้้ท้�สุด้มีาใช้�		
(Bandura,	Adams,	&	Beyer,	1977);	(Bandura	&	Cervone,	1983)	อ้กทั�งช่้วัย
เพิื่�มีแรงจู้งใจูในี้การค์งอย้่	 การทำางานี้ภายใต�ค์วัามีกด้ดั้นี้	 การเร้ยนี้ร้�เพิื่�มีมีากขึ�นี้	
และส่งผู้ลให์�ได้�ผู้ลลัพื่ธ์ิการด้ำาเนิี้นี้งานี้ท้�ด้้	 (Garland,	Weinberg,	 Bruya,	 &	
Jackson,	 1988)	 ดั้งนัี้�นี้	 การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เองได้�รับการย่นี้ยันี้ว่ัาเป็นี้ปัจูจัูย
สำาคั์ญในี้การคิ์ด้และปฏิิบัติของพื่นัี้กงานี้ท้�อาจูนี้ำาไปส่้การเพิื่�มีระดั้บของแรงจู้งใจู
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยและพื่ฤติกรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยท้�ด้้ขึ�นี้	 (C.-F.	 Chen	 &	
Chen,	2014);	(Wu	et	al.	2015)	ซึึ่�งนี้ำาไปส่้การตั�งสมีมีติฐานี้	การรับร้�สมีรรถุนี้ะ
ตนี้เองม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(H3)	และการรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เอง
ม้ีอิทธิิพื่ลต่อแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(H6)
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 ความรู้ด้านความปลอดภัย แรงจูงใจด้านความปลอดภัย และการปฏิิบัติ
ตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย
	 ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิของค์วัามีร้�กับแรงจู้งใจูถุ่อว่ัาเป็นี้ผู้ลการปฏิิบัติงานี้ระดั้บบุค์ค์ล
ท้�สามีารถุอธิิบายองค์์ประกอบของการปฏิิบัติงานี้	อาทิ	ค์วัามีร้�ท้�เปิด้เผู้ย	ค์วัามีร้�
ถึุงขั�นี้ตอนี้	ทักษะค์วัามีสามีารถุ	และแรงจู้งใจูทางวิัทยาศึาสตร์ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
(Neal	et	al.,	2000);	(Vinodkumar	&	Bhasi,	2010)	โด้ยม้ีการศึึกษาเชิ้งประจูกัษ์
ถึุงค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางกันี้ของทั�งสามีตัวัแปร	 อาทิ	 Christian	 et	 al.	 (2009)	
พื่บว่ัา	ผู้ลด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิส้งมีากกับค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภยัและแรงจูง้ใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั	ในี้ทำานี้องเด้้ยวักันี้การศึึกษาของ	Neal	
et	al.	(2000)	และ	Guo	et	al.	(2016)	พื่บว่ัา	แรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยและ
ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัสามีารถุทำานี้ายทั�งการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้และการมี้
ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 ทั�งน้ี้�เป็นี้ผู้ลมีาจูากทัศึนี้ค์ติ	 ค์วัามีตั�งใจู	 และค์วัามี
พื่ยายามีในี้การปฏิิบัติงานี้ของแต่ละบุค์ค์ล	นี้อกจูากน้ี้�แรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
ยังม้ีบทบาทเป็นี้ส่�อกลางของค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์วั่างการเป็นี้ภาวัะผู้้�นี้ำาทางด้�านี้
คุ์ณธิรรมี	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 และการ
ปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั	ม้ีการศึึกษาท้�สนัี้บสนุี้นี้	อาท	ิ	Braunger,	
Frank,	Korunka,	Lueger,	 and	Kubicek	 (2013);	Panuwatwanich	et	al.	
(2017);	Wu	et	al.	(2015)	ซึึ่�งนี้ำาไปส่้การตั�งสมีมีติฐานี้	ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
ม้ีอิทธิิพื่ลตอ่แรงจูง้ใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยั	(H7)	ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัม้ีอิทธิิพื่ล
ต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 (H	 9)	 และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(H10)
	 จูากการทบทวันี้แนี้วัคิ์ด้	ทฤษฎ้	วัรรณกรรมี	และงานี้วิัจัูยท้�เก้�ยวัข�องนี้ำาไปส่้
กรอบแนี้วัคิ์ด้และการตั�งสมีมีติฐานี้การวิัจัูย	ดั้งร้ปภาพื่ท้�	1
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รูปภาพท่ี 1	 กรอบแนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย	(พัื่ฒนี้ามีาจูาก	Neal,	Griffin,	Hart	(2000)	: 
C.-F.	Chen	and	Chen	(2014);	Braunger	et	al.	(2013);	
Schwarzer	and	Jerusalem	(1985)	และ	Zohar	(2010))

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ใช้�วิัธ้ิการวิัจัูยเชิ้งปริมีาณโด้ยใช้�เทค์นิี้ค์การวิัจัูย
เชิ้งประจัูกษ์	(empirical	research)	ประช้ากรท้�ใช้�ทำาการศึึกษา	ได้�แก่	พื่นัี้กงานี้
บริษัทผู้้�ผู้ลิตฮารด์้แวัร์	จูำานี้วันี้	2,250	ค์นี้	ม้ีห์น่ี้วัยวิัเค์ราะห์์เปน็ี้ระด้บับุค์ค์ลซึึ่�งเป็นี้
พื่นัี้กงานี้	บริษัทผู้้�ผู้ลิตฮาร์ด้แวัร์	 ใช้�เทค์นิี้ค์การสุ่มีตัวัอย่างแบบอาศัึยค์วัามีน่ี้าจูะ
เป็นี้แบบงา่ย	และขนี้าด้ของกลุ่มีตวััอย่างกำาห์นี้ด้จูากแนี้วัทางเกณฑ์์จูำานี้วันี้ตวััแปร
สังเกตได้�	1	ต่อขนี้าด้ตัวัอย่าง	10-20	ชุ้ด้	(Hair,	Black,	Babin,	&	Anderson,	
2014);	(Kline,	2011)	ขนี้าด้ตัวัอย่างจูำานี้วันี้	44x10	=	440	ตัวัอย่าง	เก็บรวับรวัมี
ข�อม้ีลด้�วัยตนี้เองได้�รับแบบสอบถุามีท้�สมีบ้รณ์เพ้ื่ยงพื่อต่อการวิัเค์ราะห์์ได้�จูำานี้วันี้	
450	ตัวัอย่าง	เริ�มีเก็บข�อม้ีลตั�งแต่	25	กันี้ยายนี้	2561	ถึุง	20	ธัินี้วัาค์มี	2561	รวัมี
เวัลาเก็บข�อม้ีล	45	วัันี้	
 1. เคร่่องม่อในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตวจสอบคุณภาพเคร่่องม่อ 
และการตวจสอบข้อตกลงเบ่�องต้น
	 เค์ร่�องม่ีอในี้การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีลเป็นี้แบบสอบถุามีท้�ประกอบด้�วัย	 (1)	
ข�อค์ำาถุามีเก้�ยวักับข�อม้ีลทั�วัไป	และ	(2)	ข�อค์ำาถุามีเก้�ยวักับค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้กับผู้้�ตอบ
แบบสอบถุามีเก้�ยวักับตัวัแปรต่าง	 ๆ	 เป็นี้แบบมีาตรประเมีินี้ค่์า	 (rating	 scale)	
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แบบ	Likert	type	scale	ม้ีระดั้บการวััด้	6	ระดั้บ	ได้�แก่	ระดั้บไม่ีเห็์นี้ด้�วัยอย่างยิ�ง	
(=	1)	ถึุงเห็์นี้ด้�วัยอย่างยิ�ง	(=	6)	ม้ีทั�งห์มีด้	6	ปัจูจัูยท้�เป็นี้ตัวัแปรแฝง	ประกอบด้�วัย
ตัวัแปรต�นี้	ได้�แก่	ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี	(MOR)	ม้ี	5	ข�อค์ำาถุามี	บรรยากาศึด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัย	 (CLI)	 ม้ี	 7	 ข�อค์ำาถุามี	 การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เอง	 (SEL)	 ม้ี	 10	
ข�อค์ำาถุามี	ตัวัแปรคั์�นี้กลาง	ได้�แก่	แรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(MOT)	ม้ี	7	ข�อ
ค์ำาถุามี	ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(KNO)	ม้ี	7	ข�อค์ำาถุามี	และตัวัแปรตามี	ได้�แก่	
การปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(COM)	ม้ี	8	ข�อค์ำาถุามี	รวัมีทั�งห์มีด้	
44	ข�อค์ำาถุามี
	 ผู้ลการตรวัจูสอบทั�ง	 6	 ปัจูจัูย	 ได้�แก่	 (1)	 แบบสอบถุามีก่อนี้นี้ำาไปใช้�จูริง	
(try-out)	 จูำานี้วันี้	 40	 ชุ้ด้	 พื่บว่ัา	 ม้ีค่์าค์วัามีตรงตามีเน่ี้�อห์าโด้ยใช้�ดั้ช้น้ี้ค์วัามี
สอด้ค์ล�องระห์ว่ัางข�อค์ำาถุามีและวััตถุุประสงค์์	 (Indexes	 of	 Item-Objective	
Congruence	:	IOC)		ผู่้านี้เกณฑ์์	(ทุกข�อค์ำาถุามีม้ีค่์ามีากกว่ัา	0.5)	และ	ม้ีค่์าค์วัามี
เท้�ยงโด้ยใช้�สถิุติวิัเค์ราะห์์ด้�วัยวิัธ้ิสัมีประสิทธิิ�แอลฟา	 (Cronbach’s	 alpha	
coefficient	:	α)	ระห์ว่ัาง	0.839-0.899	และ	(2)	ข�อม้ีลจูริง	จูำานี้วันี้	450	ชุ้ด้	ม้ี
ค่์าสัมีประสิทธิิ�แอลฟา	ระห์ว่ัาง	0.836-0.900	ซึึ่�งม้ีค์วัามีเห์มีาะสมีในี้เกณฑ์์ด้้มีาก	
(ม้ีมีากกว่ัา	0.7)	(DeVellis,	2017)
	 ผู้ลการตรวัจูสอบข�อตกลงเบ่�องต�นี้ของการวิัเค์ราะห์์พื่หุ์ตัวัแปร	 พื่บว่ัา	
(1)	ประช้าการม้ีการแจูกแจูงเป็นี้ปกติ	(2)	การกระจูายของตัวัแปรตามีของทุกค่์าตัวั
แปรต�นี้มี้ค์วัามีแปรปรวันี้มี้ค่์าค์งท้�	 (homoscedasticity)	 (3)	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ระห์ว่ัางตัวัแปรตามีและตัวัแปรต�นี้เป็นี้เส�นี้ตรง	 (linearity)	 (4)	 ไม่ีพื่บภาวัะร่วัมี
เส�นี้ตรงพื่ห์ุ	 (multicollinearity)	 (5)	 การตรวัจูสอบค์วัามีตรงแบบรวัมีศ้ึนี้ย์	
(convergent	validity)	ได้�แก่	ค่์าค์วัามีเท้�ยงของโค์รงสร�างของตวััแปร	(construct	
reliability	 :	 CR)	 กับค่์าเฉล้�ยของค์วัามีแปรปรวันี้ท้�ถุ้กสกัด้ด้�วัยองค์์ประกอบ	
(average	variance	extract	:		AVE)	และค่์าค์วัามีตรงเชิ้งจูำาแนี้ก	(discriminant	
validity)	อย้ใ่นี้เกณฑ์์ยอมีรับได้�	ดั้งตารางท้�	1
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้�สถิุติวิัเค์ราะห์์เชิ้งพื่รรณนี้า	 ค่์อ	
ค่์าร�อยละ	 (percentage)	 	 ค์่าเฉล้�ย	 (mean)	 และค์่าส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	
(standard	deviation)	 ส่วันี้การวิัเค์ราะห์์พื่หุ์ตัวัแปร	 (multivariate	analysis)	
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ใช้�สถิุติวิัเค์ราะห์์โมีเด้ลสมีการโค์รงสร�าง	 (structural	 equation	modeling	 :	
SEM)	เพ่ื่�อตอบวััตถุุประสงค์์และสมีมีติฐานี้การวิัจัูย	โด้ยใช้�โปรแกรมีสำาเร็จูร้ปทาง
สังค์มีศึาสตร์	IBM®	SPSS®	Amos™ 	

ตารางท่ี 1 ผู้ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น การตรวจสอบความตรงแบบ
รวมศูนย์และและค่าความตรงเชิงจำาแนก (n = 450)

วัดค่า 
ตัวแปร

ค่า

เฉลี่ย

SD CR AVE MOR CLI SEL MOT KNO COM

MOR 5.016 0.664 0.837 0.509 0.713
CLI 4.994 0.639 0.877 0.507 0.389 0.712
SEL 4.892 0.693 0.898 0.596 0.194 0.234 0.772
MOT 5.182 0.590 0.849 0.511 0.192 0.306 0.198 0.715
KNO 5.032 0.609 0.890 0.538 0.192 0.309 0.378 0.226 0.733
COM 5.159 0.637 0.839 0.511 0.142 0.288 0.164 0.326 0.308 0.715

หมายเหตุ: (1)	 ค่์า	 AVE	 ค์วัรมี้ค่์ามีากกวั่า	 .5	 ค่์า	 CR	 ค์วัรมี้ค่์ามีากกวั่า	 .7	 และ(2)	 discriminant	
validity;	r2	ค์วัรนี้�อยกว่ัาค่์า	(√AVE)	ทุกตัวั	(ตัวัอักษรทึบตามีแนี้วัทแยง)	(Hair	et	al.,	2014)

ผู้ลการวิจัย
 1. ผู้ลการวเิคราะหข้์อมูลทางประชากรศาสตร	์พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอยา่งท้�ตอบ
แบบสอบถุามีร�อยละ	 66.22	 เป็นี้เพื่ศึห์ญิงม้ีจูำานี้วันี้	 298	 ค์นี้	 ม้ีสถุานี้ภาพื่โสด้
จูำานี้วันี้	282	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	62.75	ม้ีอายุเฉล้�ย	32	ปี	ม้ีระดั้บการศึึกษาในี้ระดั้บ	
ปริญญาตร้จูำานี้วันี้	167	ค์นี้	 คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	37.11	 เป็นี้พื่นัี้กงานี้ฝ่ายปฏิิบัติการ	
จูำานี้วันี้	286	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	63.56	ม้ีอายุงานี้	1-5	ปี	จูำานี้วันี้	256	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้
ร�อยละ	56.89	ตามีลำาดั้บ
 2. ผู้ลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทั�ง	6	ชุ้ด้ตัวัแปร	พื่บว่ัา	
ม้ีค่์าเฉล้�ยระห์ว่ัาง	4.892-5.159	ค่์าส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้ระห์ว่ัาง	0.590-0.693	
ม้ีค์วัามีห์มีายในี้ระดั้บมีาก	
 3. ผู้ลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์	และสมีมีติฐานี้การวิัจัูย	พื่บว่ัา	โมีเด้ล
วิัจัูยม้ีค์วัามีสอด้ค์ล�องกับข�อม้ีลเชิ้งประจัูกษ์	ต้ค์วัามีห์มีายได้�ว่ัา	โมีเด้ลวิัจัูยกับข�อม้ีล
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เชิ้งประจูกัษ์ม้ีค์วัามีสอด้ค์ล�องด้้ตามีเกณฑ์์	(Schumacker	&	Lomax,	2016)	โด้ย
ม้ีค่์า	Chi-square	(χ2)	=	288.018,	χ2/df	=	1.125,	p-value	=	.082,	GFI	=	
.965,	AGFI	=	 .913,	NFI	=	 .994,	CFI	=	 .999,	RMSEA	=	 .017	และผู้ลการ
วิัเค์ราะห์์สมีมีติฐานี้การวิัจัูย	รายละเอ้ยด้ดั้งร้ปภาพื่ท้�	2	และตารางท้�	2	

รูปภาพท่ี 2 	โมีเด้ลสมีการโค์รงสร�างสอด้ค์ล�องกับข�อม้ีลเชิ้งประจัูกษ์แสด้งในี้
ร้ปแบบค์ะแนี้นี้มีาตรฐานี้ของปัจูจัูยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้

ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้

ตารางท่ี 2 ผู้ลการทด้สอบตามีสมีมีติฐานี้การวิัจัูย

สมมติฐาน อิทธิพลเส้นทาง ค่าสัมประสิทธิ์a t-value ผู้ลการทดสอบ (Sig.)

สมีมีติฐานี้ท้�	1	(H1) MOR--->KNO 0.012ns   0.199 ไมี่สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p>.05)

สมีมีติฐานี้ท้�	2	(H2) CLI--->KNO 0.441*** 6.007 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.001)

สมีมีติฐานี้ท้�	3	(H3) SEL--->KNO 0.388*** 7.884 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.001)

สมีมีติฐานี้ท้�	4	(H4) MOR--->MOT 0.195** 2.841 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.01)

สมีมีติฐานี้ท้�	5	(H5) CLI--->MOT 0.225** 2.852 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.01)
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สมมติฐาน อิทธิพลเส้นทาง ค่าสัมประสิทธิ์a t-value ผู้ลการทดสอบ (Sig.)

สมีมีติฐานี้ท้�	6	(H6) SEL--->MOT 0.145** 2.688 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.01)

สมีมีติฐานี้ท้�	7	(H7) KNO--->MOT 0.314*** 4.537 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.001)

สมีมีติฐานี้ท้�	8	(H8) CLI--->COM 0.117*   2.021 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.05)

สมีมีติฐานี้ท้�	9	(H9) KNO--->COM 0.525*** 7.990 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.001)

สมีมีติฐานี้ท้�	10	(H10) MOT--->COM 0.280*** 4.495 สนี้ับสนีุ้นี้สมีมีติฐานี้	(p<.001)

หมายเหตุ: *	ห์มีายถึุง	นัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05	(1.960≤t–value<	2.576),	**	ห์มีายถึุง	นัี้ยสำาคั์ญทาง

สถิุติท้�ระดั้บ	.01	(2.576≤t–value<3.290),	***	ห์มีายถึุง	นัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.001	(t–value≥3.290),	
a	ห์มีายถึุง	ค่์าสัมีประสิทธิิ�ในี้ร้ปค์ะแนี้นี้มีาตรฐานี้,	ns ห์มีายถึุง	ไม่ีม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05	(1.960<t–

value)

สรุปและการอภิปรายผู้ลการวิจัย
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี	 ไม่ีม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 (H1)	
(p>.05)	ท้�ว่ัา	ระดั้บค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี	ไม่ีม้ีอิทธิิพื่ลต่อ
ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภยัท้�ถุ้กต�องของพื่นี้กังานี้ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกบัห์ลายนัี้กวิัช้าการ
ท้�ว่ัาอาจูมีาจูากคุ์ณลักษณะของกลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้มีากเป็นี้ค์นี้รุ่นี้	Gen-Y	 ท้�ม้ีอายุ
เฉล้�ย	32	ปี	มัีกม้ีพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่อนี้ค์วัามีร้�ท้�ตนี้ม้ีอย้่โด้ยไม่ีเปิด้เผู้ยแสด้งออกมีา
อย่างชั้ด้แจู�งต่อผู้้�อ่�นี้ให์�ร้�นี้อกจูากค์นี้ท้�ตนี้เองไวั�เน่ี้�อเช่้�อใจูมีากเท่านัี้�นี้	ซึึ่�งโด้ยปกติ
แล�วัสภาพื่จิูตใจูจูะม้ีค์วัามีเป็นี้พื่ลวััตต่อการปฏิิบัติงานี้	 ค์วัามีเป็นี้ทางการและไม่ี
เป็นี้ทางการของการส่�อสาร	ห์ร่อค์วัามีร้�ถึุงสถุานี้การณ์ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
	 ส่วันี้ผู้้�ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี	 ม้ีอิทธิิพื่ลทางตรงเชิ้งบวักต่อแรงจู้งใจูด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัย	(H4)	อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.01)	สอด้ค์ล�องกับคุ์ณลักษณะท้�สำาคั์ญ
ของหั์วัห์นี้�างานี้สามีารถุโนี้�มีนี้�าวัจู้งใจู	เป็นี้ตัวัแบบท้�ด้้	ม้ีค์วัามียุติธิรรมีท้�จูะช่้วัยให์�
ทุกค์นี้ไวั�วัางใจู	เช่้�อถุ่อ	น่ี้าเค์ารพื่นี้บัถุ่อ	และพื่ร�อมีปฏิิบัติตามี	(Piphatanangkun	
et	al.,	2019);	(Zohar,	2002,	2010)	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกบัการศึึกษาของ	Fernández-
Muñiz	et	al.	(2017);	Oah	et	al.	(2018)	ท้�พื่บว่ัา	ห์ากหั์วัห์นี้�างานี้แสด้งบทบาท
เป็นี้ผู้้�ม้ีค์วัามีห่์วังใยต่อผู้้�ตามีและการปฏิิบัติต่อผู้้�ตามีอยา่งยติุธิรรมีอยา่งสมีำ�าเสมีอ	

ตารางท่ี 2 ผู้ลการทด้สอบตามีสมีมีตฐิานี้การวิัจัูย	(ต่อ)
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เป็นี้แบบอย่างท้�ด้้ท้�พื่นัี้กงานี้ยินี้ด้้จูะปฏิิบัติตามีด้�วัยค์วัามีเต็มีใจู	และการเอาใจูใส่
พื่นัี้กงานี้อย่างสมีำ�าเสมีอภายใต�การทำางานี้ท้�กด้ดั้นี้	 ก็จูะเพิื่�มีพ้ื่นี้แรงจู้งใจูในี้การ
ทำางานี้และมี้ค์วัามีมัี�นี้ใจูในี้การทำางานี้อย่างปลอด้ภัยมีากขึ�นี้	 และยังช่้วัยลด้
ค์วัามีเส้�ยงในี้ท้�ทำางานี้ลงไปด้�วัย
	 บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลทางตรงเชิ้งบวักต่อค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	 (H2)	 (p<.01)	และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 (H5)	 (p<.001)	การ
ปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 (H8)	 อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	 (p<.05)	
สอด้ค์ล�องการศึึกษาของ	Braunger	et	al.	(2013);	Guo	et	al.	(2016)	ท้�ว่ัา	ห์าก
องค์์การมุ่ีงเนี้�นี้เสริมีค่์านิี้ยมี	 ปรับปรุงแก�ไขเร่�องสุขภาพื่และค์วัามีปลอด้ภัย	
การเตร้ยมีค์วัามีพื่ร�อมีทางทรัพื่ยากรห์ร่อการทำากิจูกรรมี	 และสนัี้บสนุี้นี้ในี้เร่�อง
การส่�อสารด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยให์�ม้ีประสิทธิิภาพื่มีากขึ�นี้	 จูะส่งผู้ลให์�พื่นัี้กงานี้ม้ี
ทัศึนี้ค์ติท้�ด้้	 ม้ีค์วัามีตระห์นี้ักร้�ถึุงและม้ีค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจูในี้ค์วัามีสำาคั์ญยิ�งของ
สถุานี้การณ์ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยจูากการใช้�เค์ร่�องม่ีออุปกรณ์ท้�ถุ้กต�อง	 (H2,	 H5)	
อ้กทั�งยังส่งผู้ลต่อการทำางานี้ตามีกฎ	 ระเบ้ยบ	 ขั�นี้ตอนี้ค์วัามีปลอด้ภัยได้�อย่าง
ถุ้กต�องถึุงแมี�จูะอย่้ภายใต�แรงกด้ดั้นี้ด้�านี้เวัลา	ห์ร่อเพ่ื่�อให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภยัในี้สถุานี้ท้�
ทำางานี้เป็นี้ไปตามีข�อกำาห์นี้ด้	 ซึึ่�งจูะเป็นี้การกระตุ�นี้แรงจู้งใจูให์�พื่นัี้กงานี้แสด้ง
พื่ฤติกรรมีการทำางานี้ท้�ปลอด้ภัยมีากยิ�งขึ�นี้ตามีไปด้�วัย	(H8)	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับการ
ศึึกษาของ	Ansori	et	al.	(2021);	C.	Chen	(2020);	Hicks,	Buttigieg,	and	De	
Cieri	(2016);	Kalteh	et	al.	(2021);	Panuwatwanich,	Al-Haadir,	and	Stewart	
(2017)	นี้อกจูากน้ี้�แล�วัค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยและแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
ยงัส่งผู้ลถึุงผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นี้ักงานี้	 ให์�เกิด้ค์วัามีมัี�นี้ใจูเพิื่�มีขึ�นี้ซึึ่�งสามีารถุยกระด้ับการ
ปฏิิบัติงานี้ปฏิิบัติตามีขั�นี้ตอนี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยได้�อย่างถุ้กต�องมีากยิ�งขึ�นี้ตามี
ไปด้�วัย	(H9-10)	
	 การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เองม้ีอิทธิิพื่ลทางตรงเชิ้งบวักต่อค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	(H3)	อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.001)	และแรงจู้งใจูด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	(H6)	
อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.01)	สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	C.-F.	Chen	and	Chen	
(2014);	Loomba	and	Karsten	(2019)	ท้�ว่ัา	ห์ากพื่นัี้กงานี้ม้ีค์วัามีเช่้�อมัี�นี้และ



1

27
การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำาด้านคุณธรรม บรรยากาศด้านความปลอดภัย การรับรู้สมรรถนะตนเอง ความรู้ด้านความปลอดภัย 

และแรงจูงใจด้านความปลอดภัยต่อการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยของพนักงาน
Analysis of the Influence of Moral Leadership, Safety Climate, Self-efficacy, Safety Knowledge

and Safety Motivation toward Employee Safety Compliance

มัี�นี้ใจูในี้ค์วัามีร้�ค์วัามีสามีารถุตนี้ในี้การทำางานี้ในี้สภาวัะท้�ม้ีค์วัามีกด้ด้นัี้มีากยิ�งขึ�นี้
ก็จูะยิ�งเป็นี้การเสริมีสร�างค์วัามีร้�และม้ีประสบการณ์มีากขึ�นี้	 สามีารถุจัูด้การกับ
เห์ตุการณ์ท้�ไม่ีค์าด้ฝันี้ได้�อยา่งม้ีประสิทธิิภาพื่	รวัมีถึุงการร้�ถึุงวิัธ้ิลด้ค์วัามีเส้�ยงของ
เห์ตกุารณ์ท้�ก่อให์�เกิด้การส้ญเส้ย	และสามีารถุเพิื่�มีพ้ื่นี้ประสบการณค์์วัามีร้�เก้�ยวักับ
ระบบอาช้้วัอนี้ามัียและค์วัามีปลอด้ภัยของบริษัทเพิื่�มีขึ�นี้ตามีไปด้�วัย	 นี้อกจูากน้ี้�
การรับร้�สมีรรถุนี้ะของตัวัพื่นัี้กงานี้เองท้�เพิื่�มีขึ�นี้ก็เป็นี้ตัวัเสริมีแรงจู้งใจูในี้การปฏิิบัติ
งานี้ท้�ถุ้กต�อง	ช่้วัยลด้ค์วัามีเส้�ยงและทำางานี้อย่างปลอด้ภัยมีากยิ�งขึ�นี้	อ้กทั�งส่งผู้ล
ต่อการปฏิิบัติตามีข�อกำาห์นี้ด้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของห์น่ี้วัยงานี้และองค์์การ
มีากขึ�นี้ไปด้�วัย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพ่่อการนำาไปปฏิิบัติใช้	(1)	ด้�านี้บรรยากาศึด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
บริษัทค์วัรให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการส่งเสริมี	รับฟังข�อเสนี้อแนี้ะในี้การปรับปรุงแก�ไข
เร่�องสุขภาพื่และค์วัามีปลอด้ภัยจูากพื่นัี้กงานี้	 การสนัี้บสนุี้นี้และส่งเสริมีให์�ม้ีการ
ส่�อสารท้�ด้้ระห์ว่ัางผู้้�บริห์ารกับพื่นัี้กงานี้เก้�ยวักับประเด็้นี้ด้�านี้สุขภาพื่และค์วัามี
ปลอด้ภัยให์�มีากยิ�งขึ�นี้	 รวัมีถึุงการเตร้ยมีค์วัามีพื่ร�อมีท้�ด้้สำาห์รับกรณ้ฉุกเฉินี้	 (2)	
ด้�านี้การรับร้�สมีรรถุนี้ะตนี้เอง	บริษัทค์วัรให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการเสริมีสร�างแรงจู้งใจู
ในี้การทำางานี้เพ่ื่�อให์�พื่นัี้กงานี้เกิด้สติสัมีปชั้ญญะเม่ี�อเผู้ชิ้ญกับอุปสรรค์ค์วัามียาก	
ลำาบาก	สามีารถุห์าทางออกได้�เม่ี�อเผู้ชิ้ญห์นี้�ากับปัญห์า	รวัมีถึุงสามีารถุแก�ปัญห์า
ส่วันี้ให์ญไ่ด้�ถุ�าได้�ม้ีค์วัามีพื่ยายามีอยา่งเต็มีท้�	และ	(3)	ด้�านี้ภาวัะผู้้�นี้ำาด้�านี้คุ์ณธิรรมี
ค์วัรส่งเสริมีสมีรรถุนี้ะค์วัามีเป็นี้ผู้้�นี้ำาในี้ระดั้บส้ง	 ในี้ด้�านี้การส่�อสารและพัื่ฒนี้า
ทักษะเฉพื่าะทั�งน้ี้�เพ่ื่�อยกระดั้บทัศึนี้ค์ติ	การรับร้�ค์วัามีปลอด้ภัยทางจิูตใจู	และลด้
พื่ฤติกรรมีการซ่ึ่อนี้ค์วัามีร้�ของพื่นัี้กงานี้ให์�กล�าแสด้งเปิด้เผู้ยค์วัามีร้�ทักษะตนี้ท้�
ทำาให์�เกิด้ค์วัามีไวั�เน่ี้�อเช่้�อใจูมีากยิ�งขึ�นี้	และก่อให์�การทำางานี้เป็นี้ท้มี	เพิื่�มีโปรแกรมี
ให์�ค์วัามีร้�	 การศึึกษาและการเร้ยนี้ร้�	 การฝึกอบรมีเพิื่�มีแรงจู้งใจู	 เพิื่�มีทักษะการ
ส่�อสารทั�งค์วัามีเป็นี้ทางการและไม่ีเป็นี้ทางการ
 ข้อเสนอแนะเพ่่อการวิจัยในอนาคต	(1)	ค์วัรทำาวิัจัูยค์รั�งต่อไปโด้ยใช้�กรอบ
แนี้วัคิ์ด้เด้้ยวักันี้น้ี้�กับธุิรกิจูท้�ใกล�เค้์ยงกับบริษัทท้�ศึึกษาน้ี้�	 และบริษัทอ่�นี้	 ๆ	 เพ่ื่�อ
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เป็นี้การย่นี้ยันี้ผู้ลการวิัจัูย	(2)	การศึึกษาในี้อนี้าค์ตค์วัรศึึกษาตัวัแปรผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้มิีติการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยของพื่นัี้กงานี้	 และ
ปัจูจัูยวััฒนี้ธิรรมีด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยเพิื่�มีเติมี	 และ	 (3)	 การศึึกษาค์รั�งต่อไปค์วัร
พิื่จูราณานี้ำาตัวัแปรกำากับเข�าไปในี้ตัวัแบบวิัจัูยเพ่ื่�อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิปลอมี	 โด้ยท้�
ตัวัแปรกำากับมัีกเป็นี้สิ�งท้�ติด้ตัวัมีนุี้ษย์มีาแต่กำาเนิี้ด้	เช่้นี้	เพื่ศึ	อุปนิี้สัย	บุค์ลิกภาพื่	
นิี้สัยใจูค์อ	เป็นี้ต�นี้
 ข้อจำากัดการวิจัย	ในี้การศึึกษาน้ี้�	พื่บว่ัา	ค่์าอิทธิิพื่ลของแต่ละค่้์ตัวัแปรม้ีค่์า
ค่์อนี้ข�างตำ�า	 ถึุงแมี�ว่ัาผู้ลการวัิจัูยจูะสนัี้บสนุี้นี้ในี้การนี้ำาไปศึึกษาต่อยอด้	 ผู้้�ศึึกษา
ค์วัรพึื่งระมัีด้ระวัังในี้การนี้ำาไปใช้�เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์์ห์าอิทธิิพื่ลระห์ว่ัางตัวัแปร
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บทคัดย่อ
	 วััตถุุประสงค์์ห์ลักของงานี้วัจัิูยน้ี้�	ค่์อ	การศึึกษาอทิธิิพื่ลกำากับของบรรยากาศึ
องค์์การท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์วั่างภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การของห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้สำานัี้กงานี้เขต	กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	ห์น่ี้วัย
การวิัเค์ราะห์์	ค่์อ	ห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้สำานัี้กงานี้เขต	กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�จึูง
ม้ีจูำานี้วันี้ประช้ากรโด้ยประมีาณเท่ากับ	500	ห์น่ี้วัยงานี้	และได้�ใช้�เทค์นิี้ค์การสุ่มี
ตัวัอย่างแบบกลุ่มี	 จูำานี้วันี้กลุ่มีตัวัอย่างเท่ากับ	 232	 ห์น่ี้วัยงานี้	 โด้ยได้�รับ
แบบสอบถุามีในี้ระด้ับบุค์ค์ลกลับค่์นี้มีาจูำานี้วันี้	 895	 ชุ้ด้	 การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ได้�
ออกแบบการวิัจัูยเป็นี้แบบเชิ้งค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิและการศึึกษาแบบภาค์ตัด้ขวัาง	
แนี้วัทางการวิัเค์ราะห์์ใช้�เทค์นิี้ค์การวิัเค์ราะห์์แบบ	 PLS-SEM	 และการวิัเค์ราะห์์
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ถุด้ถุอยพื่หุ์ค้์ณ	ผู้ลการศึึกษาพื่บว่ัา	ทุกมิีติของบรรยากาศึองค์์การม้ีอิทธิิพื่ลกำากับ
เชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การ
คำาสำาคัญ : บรรยากาศึองค์์การ;	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง;	ประสิทธิิผู้ลองค์์การ;	

อิทธิิพื่ลกำากับ

Abstract
	 The	main	purpose	of	this	study	was	to	examine	the	moderating	
effects	 of	 organizational	 climate	 on	 the	 relationship	 between	
transformational	leadership	and	organizational	effectiveness	of	the	
divisions	within	district	offices,	Bangkok	Metropolitan	Administration.	
Units	of	analysis	were	the	divisions	within	district	offices,	Bangkok	
Metropolitan	Administration,	and	then	the	population	of	this	study	
covered	approximately	500	divisions.	The	cluster	sampling	technique	
had	been	conducted.	The	samples	were	232	divisions	consisted	of	
895	 in	 level	of	 individual	 respondents.	The	correlational	 research	
design	and	the	cross-sectional	study	were	employed.	The	PLS-SEM	
and	multiple	regression	techniques	were	applied.	The	research	results	
indicated	 that	 all	 dimensions	 of	 organizational	 climate	 had	 the	
significantly	positive	moderating	effects	on	the	relationship	between	
transformational	leadership	and	organizational	effectiveness.
Keywords :	 Organizational	 Climate;	 Transformational	 Leadership;	

Organizational	Effectiveness;	Moderating	Effect

บทนำา
	 การศึึกษาประสิทธิิผู้ลองค์์การ	(organizational	effectiveness)	ในี้ฐานี้ะ
ตัวัแปรตามีนัี้�นี้ม้ีค์วัามีสำาคั์ญเป็นี้อยา่งยิ�ง	เพื่ราะประสิทธิิผู้ลองค์์การ	ค่์อ	เป้าห์มีาย
ส้งสุด้ท้�ผู้้�บริห์ารต�องการท้�จูะบรรลถึุุง	(Robbins,	1990)	โด้ยค์วัามีสามีารถุในี้การ
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บรรลุถึุงเป้าห์มีายขององค์์การ	 จูะเป็นี้เง่�อนี้ไขสำาคั์ญท้�บ่งช้้�ถึุงค์วัามีอย้่รอด้ของ
องค์์การ	(Kimberly,	1979)	ดั้งนัี้�นี้	เป้าห์มีายพ่ื่�นี้ฐานี้ในี้การศึึกษาทฤษฏ้ิองค์์การ	
จึูงมุ่ีงเป้าห์มีายไปท้�ค์วัามีต�องการท้�จูะปรับปรุงประสิทธิิผู้ลขององค์์การเป็นี้สำาคั์ญ	
(Cameron,	1981)	รวัมีถึุงค์วัามีต�องการท้�จูะค์�นี้ห์าสาเห์ตุของการเกิด้ประสิทธิิผู้ล
องค์์การ	(Kalliath,	Buledorn	&	Gillespie,	1999)	โด้ย	Quinn	and	Rohrbaugh	
(1983)	 ได้�ศึึกษาประสิทธิิผู้ลองค์์การด้�วัยการจัูด้ระบบเกณฑ์์วััด้ประสิทธิิผู้ล
องค์์การ	(Kalliath	et	al.,	1999)	จูนี้ได้�ตัวัแบบเชิ้งบ้รณาการท้�	เร้ยกว่ัา	ตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	(the	competing	values	framework)	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	การ
ศึึกษาท้�ม้ีเป้าห์มีายในี้การอธิิบายและทำานี้ายประสิทธิิผู้ลองค์์การด้�วัยตัวัแบบการ
แข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	จึูงเป็นี้ประเด็้นี้ท้�น่ี้าสนี้ใจูในี้การวิัจัูย	
	 บรรยากาศึองค์์การ	 (organizational	 climate)	 ม้ีค์วัามีสำาคั์ญต่อผู้ลการ
ปฏิิบัติงานี้ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การ	 เน่ี้�องจูากว่ัาบรรยากาศึองค์์การเป็นี้ตัวั
กำาห์นี้ด้สภาพื่แวัด้ล�อมีการทำางานี้ท้�ทำาให์�สมีาชิ้กภายในี้องค์์การร้�สึกพื่อใจูห์ร่อไม่ี
พื่อใจู	 และค์วัามีพึื่งพื่อใจูต่อสภาพื่แวัด้ล�อมีการทำางานี้น้ี้�ส่งผู้ลต่อเน่ี้�องไปยังแรง
จู้งใจูและประสิทธิิภาพื่การทำางานี้	(Mathew	&	Selvi,	2007)	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	จึูงสามีารถุ
อนุี้มีานี้ได้�ว่ัา	บรรยากาศึองค์์การส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมี	ทัศึนี้ค์ติ	และค์วัามีร้�สึกของ
ผู้้�นี้ำาและสมีาชิ้กภายในี้องค์์การ	และส่งผู้ลต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การ	โด้ยแนี้วัคิ์ด้ในี้
การศึึกษาบรรยากาศึองค์์การนัี้�นี้ม้ีห์ลายแนี้วัค์ดิ้	แต่ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�สนี้ใจูแนี้วัค์ดิ้
บรรยากาศึองค์์การของ	 Stringer	 (2002)	 เน่ี้�องจูาก	 Stringer	 ได้�ทำาการศึึกษา
บรรยากาศึองค์์การอย่างต่อเน่ี้�อง	(e.g.	Litwin	&	Stringer,	1968)	
	 ในี้ขณะเด้้ยวักันี้	การศึึกษาภาวัะผู้้�นี้ำา	(leadership)	ในี้ฐานี้ะตัวัแปรทำานี้าย
ก็ม้ีค์วัามีสำาคั์ญ	เพื่ราะภาวัะผู้้�นี้ำา	ค่์อ	ค์วัามีสามีารถุของบุค์ค์ลท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อกลุ่มี
บุค์ค์ล	โด้ยอิทธิิพื่ลนัี้�นี้จูะส่งผู้ลกระทบให์�กลุ่มีบุค์ค์ลภายในี้องค์์การด้ำาเนิี้นี้การเพ่ื่�อ
ให์�บรรลุเป้าห์มีายขององค์์การ	(Robbins,	2005)	โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้โลกแห่์ง
การเปล้�ยนี้แปลง	ค์วัามีจูำาเป็นี้ท้�จูะต�องมีผู้้้�นี้ำาท้�ม้ีวิัสัยทัศึน์ี้และสร�างแรงบันี้ด้าลใจู
ให์�กับสมีาชิ้กภายในี้องค์์การเพ่ื่�อให์�เกิด้ค์วัามีต�องการท้�จูะเปล้�ยนี้แปลงสถุานี้ภาพื่
เดิ้มีก็ยิ�งม้ีค์วัามีสำาคั์ญ	(Robbins,	2005)	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�องค์์การจึูงต�องการบุค์ค์ลท้�ม้ี
ภาวัะผู้้�นี้ำาเพ่ื่�อให์�บรรลเุป้าห์มีาย	ซึึ่�งแนี้วัทางการศึึกษาภาวัะผู้้�นี้ำาท้�ได้�รับค์วัามีนี้ยิมี
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ในี้ปัจูจุูบันี้	ก็ค่์อ	แนี้วัทางการศึึกษาภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	(transformational	
leadership)	(Northouse,	2015)	อย่างไรก็ด้้	แนี้วัทางการศึึกษาภาวัะผู้้�นี้ำานัี้�นี้ม้ี
ห์ลายแนี้วัทาง	 แนี้วัทางห์นึี้�งท้�น่ี้าสนี้ใจู	 ก็ค่์อ	 แนี้วัทางการศึึกษาภาวัะผู้้�นี้ำาตามี
สถุานี้การณ์	 (situational	 approach)	 ซึึ่�งเป็นี้การศึึกษาภาวัะผู้้�นี้ำาภายใต�
สถุานี้การณ์ห์ร่อบริบท	 โด้ยม้ีฐานี้ค์ิด้ว่ัา	 สถุานี้การณ์ท้�แตกต่างกันี้จูะมี้ค์วัามี
ต�องการภาวัะผู้้�นี้ำาท้�แตกต่างกันี้	(Northouse,	2015)	โด้ยนัี้ยของฐานี้คิ์ด้น้ี้�	แสด้ง
ว่ัา	ในี้กรณ้ท้�ม้ีการเปล้�ยนี้แปลงมิีติของบรรยากาศึองค์์การ	และร้ปแบบของภาวัะ
ผู้้�นี้ำาไม่ีม้ีการเปล้�ยนี้แปลง	 ดั้งนัี้�นี้	 ระดั้บค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาและ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การก็จูะเปล้�ยนี้แปลงตามีการเปล้�ยนี้แปลงของมิีติบรรยากาศึ
องค์์การ	 ด้�วัยตรรกะน้ี้�	 จึูงก่อให์�เกิด้ค์ำาถุามีในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ว่ัา	 แต่ละมิีติของ
บรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)	จูะม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้
ของค่์านิี้ยมี	อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติห์ร่อไม่ี		
	 นี้อกจูากน้ี้�	ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ได้�ทำาการค์�นี้ค์วั�าเบ่�องต�นี้ในี้	emerald	insight		
โด้ยกำาห์นี้ด้ค์ำาสำาคั์ญ	(content-type	:	article)	AND	(abstract	:	“climate”	
AND	(abstract	:	“leadership”)	and	(abstract	:	“moderating”)	กำาห์นี้ด้		
Date	range	:	2011-2021	(ประมีาณ	10	ปี)		ปรากฏิว่ัาได้�ผู้ลลัพื่ธ์ิ	39	บทค์วัามี	
แต่เม่ี�อตรวัจูสอบหั์วัข�อเบ่�องต�นี้	พื่บเพ้ื่ยง	12	บทค์วัามีท้�ใกล�เค้์ยงกับหั์วัข�อท้�กำาลัง
ศึึกษา	นี้อกจูากน้ี้�ยงัได้�ทำาการค์�นี้ห์าบทค์วัามีท้�เก้�ยวัข�องในี้	THAIJO	เล่อกประเภท	
บทค์วัามี	เล่อกตัวัคั์ด้กรอง	ค่์อ	บทคั์ด้ยอ่	โด้ยกำาห์นี้ด้ค์ำาค์�นี้	ดั้งน้ี้�	(climate)	“and”	
(leadership)	“and”	(moderating)	ได้�ผู้ลลัพื่ธ์ิ	5	บทค์วัามี	เม่ี�อตรวัจูสอบหั์วัข�อ
เบ่�องต�นี้	พื่บเพ้ื่ยง	1	บทค์วัามี	ท้�ใกล�เค้์ยงกับหั์วัข�อท้�กำาลังศึึกษา	และเม่ี�อตรวัจูสอบ
บทค์วัามีท้�ใกล�เค้์ยงกับหั์วัข�อท้�กำาลังศึึกษาทั�ง	 13	 บทค์วัามีอย่างละเอ้ยด้	พื่บว่ัา	
ไม่ีม้ีบทค์วัามีใด้ท้�ศึึกษาประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค์า่นิี้ยมีในี้
ฐานี้ะตัวัแปรตามี	และไมีม้่ีบทค์วัามีใด้ท้�ศึึกษาบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัค์ดิ้ของ	
Stringer	 (2002)	 ในี้ฐานี้ะตัวัแปรกำากับ	 โด้ยกระบวันี้การค์�นี้ห์าบทค์วัามีทาง
ออนี้ไลน์ี้น้ี้�	ได้�สิ�นี้สุด้เม่ี�อวัันี้ท้�	10	สิงห์าค์มี	พื่.ศึ.	2564
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ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

	 ดั้งนัี้�นี้	 การศึึกษาอิทธิิพื่ลกำากับในี้แต่ละมิีติของบรรยากาศึองค์์การตามี
แนี้วัคิ์ด้ของ	 Stringer	 (2002)	 ท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงและประสทิธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค์า่นิี้ยมีในี้ค์รั�งน้ี้�	
จูะช่้วัยเพิื่�มีค์วัามีร้�และค์วัามีเข�าใจูเร่�องระดั้บค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมีในี้แต่ละ
มิีติของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพ่ื่�อศึึกษาอิทธิิพื่ลกำากับของแต่ละมิีติของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้
ของ	Stringer	(2002)	ท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง
และประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	

 การทบทวนวรรณกรรม
	 แนี้วัคิ์ด้ประสิทธิิผู้ลองค์์การ
	 เป้าห์มีายท้�เป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้ในี้การวิัจัูยเพ่ื่�อห์าค์วัามีร้�เก้�ยวักับองค์์การ	 ก็ค่์อ	
ต�องการปรับปรุงประสิทธิิผู้ลขององค์์การ	และต�องการท้�จูะค์�นี้ห์าสาเห์ตุของการ
เกิด้ประสิทธิิผู้ลองค์์การ	แต่กลับปรากฏิว่ัาแนี้วัคิ์ด้น้ี้�ยังขาด้ค์วัามีเห็์นี้พื่�องต�องกันี้
อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญท่ามีกลางนัี้กวิัช้าการ	ทั�งในี้ประเด็้นี้ด้�านี้ค์ำานิี้ยามี	ค์ำาจัูด้กัด้ค์วัามี	
และเกณฑ์์ท้�ใช้�กำาห์นี้ด้	ห์ร่อสามีารถุกล่าวัอ้กอยา่งห์นึี้�งได้�ว่ัา	การก่อตัวัของแนี้วัคิ์ด้
เร่�องประสิทธิิผู้ลองค์์การยังไม่ีมี้ภาวัะสากล	 ดั้งนัี้�นี้จึูงเป็นี้การยากท้�จูะประเมิีนี้
ประสิทธิิผู้ลองค์์การในี้เชิ้งประจัูกษ์	(พื่งษ์เทพื่	จัูนี้ทสุวัรรณ	เอกรัตน์ี้	ด้วังปัญญา	
ช้าญณรงค์์	เศึวัตาภรณ์	และ	อนี้งนี้าฏิ	ภ้มิีภักด้้,	2555)	อย่างไรก็ตามี	แนี้วัทาง
การศึึกษาประสิทธิิผู้ลองค์์การโด้ยยดึ้ถุ่อแนี้วัคิ์ด้แบบบ้รณาการ	ได้�ม้ีการจัูด้ระบบ
เกณฑ์์วััด้ประสิทธิิผู้ลองค์์การอย่างเป็นี้ร้ปธิรรมี	จูนี้ได้�ตัวัแบบเชิ้งบ้รณาการท้�เข�มี
แข็งท้�เร้ยกว่ัา	ตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	(พื่งษ์เทพื่	จัูนี้ทสุวัรรณ,	2553)	โด้ย
ตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมีได้�แสด้งให์�เห็์นี้ถึุงค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางตัวัแบบอ้ก	
4	ตัวัแบบด้�วัยกันี้	ค่์อ	ตัวัแบบกระบวันี้การภายในี้	(internal	process	model)	
ตัวัแบบมีนุี้ษย์สัมีพัื่นี้ธ์ิ	(human	relations	model)	ตัวัแบบเป้าห์มีายเชิ้งเห์ตุผู้ล	
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(rational	goal	model)	และตัวัแบบระบบเปิด้	(open	systems	model)	โด้ย
ตัวัแบบกระบวันี้การภายในี้จูะมี้ชุ้ด้ค่์านิี้ยมีท้�สำาคั์ญ	 ค่์อ	 การจัูด้การระบบข�อม้ีล
ข่าวัสาร	การส่�อสาร	ค์วัามีม้ีเสถุ้ยรภาพื่	และการค์วับคุ์มี	ในี้ขณะท้�ตัวัแบบมีนุี้ษย์
สัมีพัื่นี้ธ์ิจูะม้ีชุ้ด้ค่์านิี้ยมีท้�สำาคั์ญ	 ค่์อ	 ค์วัามีสามัีค์ค้์	 ขวััญกำาลังใจู	 และการพัื่ฒนี้า
ทรัพื่ยากรมีนุี้ษย์	 ถัุด้มีา	 ค่์อ	 ตัวัแบบเป้าห์มีายเชิ้งเห์ตุผู้ลจูะม้ีชุ้ด้ค่์านิี้ยมีท้�สำาคั์ญ	
ค่์อ	การวัางแผู้นี้	การกำาห์นี้ด้เป้าห์มีาย	ค์วัามีสามีารถุในี้การผู้ลิต	และประสิทธิิภาพื่	
และสุด้ท�าย	ค่์อ	ตัวัแบบระบบเปิด้จูะม้ีชุ้ด้ค่์านิี้ยมีท้�สำาคั์ญ	ค่์อ	ค์วัามียด่้ห์ยุน่ี้	ค์วัามี
เตร้ยมีพื่ร�อมี	 การเติบโต	 และการได้�มีาซึึ่�งทรัพื่ยากร	 (Kalliath	 et	 al.,	 1999);	
(Quinn	&	Rohrbaugh,	1983)	
	 แนี้วัคิ์ด้บรรยากาศึองค์์การ	
	 บรรยากาศึองค์์การ	 (organizational	 climate)	 ค่์อ	 การรับร้�ร่วัมีกันี้ห์ร่อ
ปทัสฐานี้สำาห์รับยึด้ถุ่อเป็นี้แนี้วัทางปฏิิบัติภายในี้องค์์การ	 (Mathew	 &	 Selvi,	
2007)	 ซึึ่�งเก้�ยวัพัื่นี้กับพื่ฤติกรรมี	 ทัศึนี้ค์ติ	 และค์วัามีร้�สึกร่วัมีกันี้ภายในี้องค์์การ	
บรรยากาศึองค์์การม้ีอิทธิิพื่ลต่อผู้ลการปฏิิบัติงานี้ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การ	
เน่ี้�องจูากว่ัา	 บรรยากาศึองค์์การม้ีผู้ลกระทบต่อแรงจู้งใจูในี้การทำางานี้	 แนี้วัทาง
การศึึกษาบรรยากาศึองค์์การนัี้�นี้ม้ีห์ลายแนี้วัคิ์ด้	 ยกตัวัอย่างเช่้นี้	 แนี้วัคิ์ด้ของ	
Litwin	and	Stringer	(1968),	Koys	and	DeCotiis	(1991),	Ekvall	(1996)	แต่
ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ได้�ใช้�แนี้วัค์ดิ้ของ	Stringer	(2002)	ได้�จัูด้มิีติบรรยากาศึองค์์การ
ออกเป็นี้	6	มิีติ	ค่์อ	1)	มิีติด้�านี้โค์รงสร�าง	(structure)	เป็นี้มิีติการรับร้�ด้�านี้โค์รงสร�าง	
บทบาท	 ห์นี้�าท้�	 และค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การ	 2)	 มิีติด้�านี้
มีาตรฐานี้	 (standards)	 เป็นี้มิีติการรับร้�ของสมีาช้ิกภายในี้องค์์การด้�านี้ค์วัามี
ชั้ด้เจูนี้ของวิัธ้ิการประเมิีนี้ผู้ลงานี้และเกณฑ์์ท้�เป็นี้มีาตรฐานี้ในี้การทำางานี้	3)	มิีติ
ด้�านี้ค์วัามีรบัผิู้ด้ช้อบ	(responsibility)	เป็นี้มิีติการรบัร้�ของสมีาช้กิภายในี้องค์์การ
ด้�านี้ค์วัามีร้�สึกว่ัาได้�เป็นี้เจู�าของงานี้	 ม้ีอิสระในี้การตัด้สินี้ใจูและวัางแผู้นี้งานี้	
กล�าคิ์ด้	กล�าสร�างสรรค์์	กล�าทำางานี้ในี้สิ�งท้�ไม่ีเค์ยทำามีากอ่นี้	4)	มิีติด้�านี้การยอมีรบั	
(recognition)	เป็นี้มิีติการรับร้�ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การด้�านี้การให์�การยอมีรับ
ในี้ค์วัามีสำาเร็จู	 การยกย่อง	 และรวัมีถึุงระบบการให์�รางวััลและผู้ลตอบแทนี้ท้�
สามีารถุตรวัจูสอบได้�และยุติธิรรมี	 5)	 มิีติด้�านี้การสนัี้บสนุี้นี้	 (support)	 เป็นี้มิีติ
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การรับร้�ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การด้�านี้ระดั้บของการช่้วัยเห์ล่อเก่�อก้ลกันี้ภายในี้
ท้มีงานี้	 ระดั้บค์วัามีไวั�วัางใจูซึึ่�งกันี้และกันี้	 รวัมีถึุงระดั้บค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ต่อกันี้	
และ	6)	มิีติด้�านี้ค์วัามีผู้้กพัื่นี้	(commitment)	เป็นี้มิีติการรับร้�ด้�านี้ค์วัามีภาค์ภ้มิีใจู
ท้�ได้�เป็นี้สมีาช้ิกขององค์์การ	 ค์วัามีจูงรักภักด้้ต่อองค์์การ	 และการรับผิู้ด้ช้อบต่อ
เป้าห์มีายและพัื่นี้ธิกิจูขององค์์การ
	 แนี้วัคิ์ด้ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง
	 ในี้ทศัึนี้ะของ	Bass	(1985)	ผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงจูะปฎบัิติตนี้เปร้ยบเสม่ีอนี้
เป็นี้ตัวัแทนี้เพ่ื่�อการเปล้�ยนี้แปลงด้�วัยการปรับเปล้�ยนี้ทัศึนี้ค์ติ	ค์วัามีเช่้�อ	และแรง
จู้งใจูของผู้้�ตามี	 จูากภาวัะท้�ตำ�ากว่ัาส่้ภาวัะท้�ส้งกว่ัาผู่้านี้การกระตุ�นี้	 ซึึ่�งผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงจูะเตร้ยมีค์วัามีพื่ร�อมีสำาห์รับการเปล้�ยนี้แปลง	ด้�วัยการนี้ำาเสนี้อวิัสัย
ทัศึน์ี้	การพัื่ฒนี้าค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้งอารมีณ์กับผู้้�ตามี	และทำาให์�ผู้้�ตามีตระห์นัี้กและ
เช่้�อในี้เป้าห์มีายท้�ส้งกว่ัาท้�เค์ยค์าด้ห์วัังไวั�	และเปน็ี้เปา้ห์มีายท้�ส้งกวัา่ผู้ลประโยช้น์ี้
ส่วันี้ตนี้	(พื่งษ์เทพื่	จัูนี้ทสุวัรรณ	และค์ณะ,	2555)		Bass	and	Avolio	(1997)	ได้�
เสนี้อว่ัา	 ปัจูจัูยด้�านี้ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงจูะประกอบด้�วัย	 5	 องค์์ประกอบ	
ค่์อ	 1)	 ด้�านี้อิทธิิพื่ลเชิ้งอุด้มีค์ติด้�านี้คุ์ณลักษณะ	 (idealized	 influence	 :	
attributed)	 ห์มีายถึุง	 ระดั้บค์วัามีปรารถุนี้าและค์วัามีเต็มีใจูของผู้้�ตามี	 ในี้การ
ยอมีรับวิัสัยทัศึน์ี้และพัื่นี้ธิกิจูท้�ผู้้�นี้ำาได้�นี้ำาเสนี้อ	 2)	 ด้�านี้อิทธิิพื่ลเชิ้งอุด้มีค์ติด้�านี้
พื่ฤติกรรมี	 (idealized	 influence	 :	 behaviors)	 ห์มีายถึุง	 ระดั้บการรับร้�ของ
ผู้้�ตามีในี้การกำาห์นี้ด้ตัวัตนี้ของผู้้�นี้ำาจูากพื่ฤติกรรมีและอยากกระทำาตามี	โด้ยผู้้�นี้ำา
จูะได้�รับค์วัามีเช่้�อถุ่อและค์วัามีเค์ารพื่อย่างส้งทำาให์�ม้ีอำานี้าจูเห์น่ี้อผู้้�อ่�นี้	 และจูะ
กำาห์นี้ด้พัื่นี้ธิกิจูท้�ท�าทายแต่สามีารถุบรรลุถึุงได้�ให์�กับผู้้�ตามี	 3)	 ด้�านี้การจู้งใจูเพ่ื่�อ
สร�างแรงบันี้ด้าลใจู	 (inspirational	motivation)	 ห์มีายถึุง	 ระดั้บท้�ผู้้�นี้ำาทำาการ
เพิื่�มีระดั้บค์วัามีกระต่อร่อร�นี้และการเอาใจูใส่ในี้การทำางานี้ของผู้้�ตามี	 และทำาให์�
เกิด้ค์วัามีจูงรักภักด้้	 ด้�วัยการใช้�สัญลักษณ์	 การอุปมีาอุปมัีย	 การกระตุ�นี้อารมีณ์	
เพ่ื่�อเพิื่�มีค์วัามีตระห์นัี้กในี้ค์วัามีสำาคั์ญของเป้าห์มีายท้�เป็นี้ประโยช้น์ี้ร่วัมีกันี้	4)	ด้�านี้
การกระตุ�นี้ทางปญัญา	(intellectual	stimulation)	ห์มีายถึุง	ระดั้บท้�ผู้้�นี้ำาได้�ช้้�นี้ำา
ผู้้�ตามีให์�เห็์นี้ถึุงท้�มีาของปัญห์าและกระตุ�นี้ผู้้�ตามีให์�ใช้�ปัญญาในี้การแก�ไขปัญห์า	
ดั้งนัี้�นี้ผู้้�ตามีจึูงถุ้กกระตุ�นี้ให์�ใช้�ค์วัามีคิ์ด้ของตนี้เองและห์าห์นี้ทางท้�สร�างสรรค์์ในี้
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การบรรลุเป้าห์มีายของกลุ่มี	และ	5)	ด้�านี้การค์ำานึี้งถึุงปัจูเจูกบุค์ค์ล	(individualized	
consideration)	 ห์มีายถึุง	 ระดั้บท้�ผู้้�นี้ำาให์�ค์วัามีสนี้ใจูต่อค์วัามีเป็นี้ปัจูเจูกบุค์ค์ล
ของผู้้�ตามี	โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้ด้�านี้ค์วัามีต�องการส่วันี้บุค์ค์ลของผู้้�ตามี	ด้�วัยเห์ตุ
น้ี้�	 ผู้้�นี้ำาจึูงจูะทำาห์นี้�าท้�ในี้การเป็นี้ท้�ปรึกษา	 มีากกว่ัาทำาห์นี้�าท้�ในี้การสั�งการ	 และ
มีอบห์มีายห์นี้�าท้�ให์�ผู้้�ตามีนี้ำาไปปฏิิบัติ	(พื่งษ์เทพื่	จัูนี้ทสุวัรรณ	และค์ณะ,	2555)	
เพ่ื่�อเป็นี้การส่งเสริมีผู้้�ตามีให์�เกิด้ประสบการณ์การเร้ยนี้ร้�และผู้้�นี้ำาจูะปฏิิบัติตนี้กับ
ผู้้�ตามีแต่ละค์นี้ด้�วัยค์วัามีเค์ารพื่	
	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาและประสิทธิิผู้ลองค์์การ
	 เน่ี้�องจูากงานี้ท้�ศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมีท้�ตรงกับกรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้
การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ม้ีนี้�อย	 ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	 จึูงใช้�วิัธ้ิเท้ยบเค้์ยงแนี้วัคิ์ด้ท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิกับแนี้วัคิ์ด้
ตามีกรอบแนี้วัคิ์ด้	 โด้ยใช้�แนี้วัคิ์ด้ภาวัะผู้้�นี้ำาแบบใด้ๆ	 เท้ยบเค้์ยงกับแนี้วัคิ์ด้ภาวัะ
ผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	 และใช้�แนี้วัคิ์ด้ท้�อย้่ในี้ห์มีวัด้ห์ม่้ีของแนี้วัค์ิด้ประสิทธิิผู้ล
องค์์การเท้ยบเค้์ยงแนี้วัคิ์ด้ประสทิธิิผู้ลองค์์การตามีตวััแบบการแข่งขันี้ของค์า่นิี้ยมี	
จูากการทบทวันี้งานี้วิัจัูยท้�เก้�ยวัข�องกับค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาและ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การในี้ยุค์ปัจูจุูบันี้	ผู้ลการศึึกษาของ	พื่งษ์เทพื่	จัูนี้ทสุวัรรณ	(2554)	
พื่บว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้งบวักอยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ
กับประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค์่านิี้ยมี	 ถัุด้มีา	 ผู้ลการศึึกษา
ของ	 Khalili	 (2016)	 พื่บวั่า	 ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงมี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้งบวัก
อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติกับค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์และนี้วััตกรรมี	และผู้ลการศึึกษา
ของ	 Sanda	 and	Arthur	 (2017)	 ท้�พื่บว่ัา	 ผู้้�นี้ำาท้�ใช้�ภาวัะผู้้�นี้ำาแบบแลกเปล้�ยนี้	
(transactional	leadership)	และภาวัะผู้้�นี้ำาท้�แท�จูริง	(authentic	leadership)	
จูะส่งเสริมีให์�พื่นัี้กงานี้ม้ีค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์มีากขึ�นี้	 ถัุด้มีาค่์อ	 ผู้ลการศึึกษาของ		
Addai,	Avor,	Ofori	and	Tweneboah	(2019)	พื่บว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาเชิ้งจูริยธิรรมี	
(ethical	leadership)	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติกับทัศึนี้ค์ติ
การทำางานี้ให์�บรรลุผู้ล	 (productive	work	 attitudes)	 และผู้ลการศึึกษาของ	
Afsar	and	Umrani	(2020)	พื่บว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้ง
บวักอยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติกับพื่ฤติกรรมีการทำางานี้เชิ้งนี้วััตกรรมี	(innovative	
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work	behavior)	นี้อกจูากน้ี้�	Dartey-Baah	and	Agbozo	(2021)	พื่บว่ัา	ภาวัะ
ผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามีผู้้กพัื่นี้
ในี้งานี้	(work	engagement)
	 จูากข�อค์�นี้พื่บของงานี้วัิจัูยข�างต�นี้	 จูึงสามีารถุอนีุ้มีานี้ได้�ว่ัา	 ภาวัะผู้้�นี้ำาม้ี
อิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การ	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	ในี้การ
ศึึกษาค์รั�งน้ี้�	จึูงได้�ตั�งสมีมีติฐานี้ว่ัา
	 Hypothesis	 1	 :	 ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ย
สำาคั์ญทางสถิุติต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
	 อิทธิิพื่ลกำากับของบรรยากาศึองค์์การท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะ
ผู้้�นี้ำาและประสิทธิิผู้ลองค์์การ	 เน่ี้�องจูากงานี้ท้�ศึึกษาอิทธิิพื่ลกำากับของบรรยากาศึ
องค์์การท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาและประสิทธิิผู้ลองค์์การท้�ตรง
กับกรอบแนี้วัค์ิด้ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ค่์อนี้ข�างห์ายาก	 โด้ยเฉพื่าะงานี้ท้�ศึึกษา
บรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)	ในี้ฐานี้ะตัวัแปรกำากับ	ด้�วัย
เห์ตุน้ี้�	 จึูงใช้�วิัธ้ิเท้ยบเค้์ยงแนี้วัคิ์ด้ท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิกับแนี้วัคิ์ด้ตามีกรอบแนี้วัคิ์ด้	 โด้ยการ
เท้ยบเค้์ยงแนี้วัคิ์ด้ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมีได้�กล่าวัไปแล�วัในี้หั์วัข�อข�างต�นี้	 และใช้�แนี้วัคิ์ด้บรรยากาศึ
องค์์การแบบใด้ๆ	 เท้ยบเค้์ยงกับแนี้วัค์ิด้บรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัค์ิด้ของ	
Stringer	(2002)
	 จูากการศึึกษาของ	 Khalili	 (2016)	 พื่บวั่า	 อิทธิิพื่ลกำากับของบรรยากาศึ
องค์์การด้�านี้การสนัี้บสนุี้นี้การสร�างนี้วััตกรรมี	 (supportive	 climate	 for	
innovation)	 ของพื่นัี้กงานี้ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงและค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์ของพื่นัี้กงานี้	 รวัมีทั�งส่งผู้ลต่อค์วัามีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและการสร�างนี้วััตกรรมีของพื่นัี้กงานี้	
(employees’	innovation)	สอด้ค์ล�องกับผู้ลการศึึกษาของ	Afsar	and	Umrani	
(2020)	 ท้�พื่บว่ัา	 บรรยากาศึองค์์การด้�านี้การสร�างนี้วััตกรรมีมี้อิทธิิพื่ลกำากับต่อ
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและพื่ฤติกรรมีการทำางานี้เชิ้ง
นี้วััตกรรมี	(innovative	work	behavior)	ในี้ขณะท้�	Sanda	and	Arthur	(2017)	
พื่บว่ัา	อิทธิิพื่ลกำากับของบรรยากาศึองค์์การด้�านี้การสร�างนี้วััตกรรมี	(innovative	
climate)	ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาแบบแลกเปล้�ยนี้	(transactional	
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leadership)	 และค์วัามีค์ิด้สร�างสรรค์์ของพื่นัี้กงานี้	 นี้อกจูากน้ี้�	 Addai,	 Avor,	
Ofori	and	Tweneboah	(2019)	ยังพื่บว่ัา	บรรยากาศึองค์์การม้ีอิทธิิพื่ลกำากับ
ต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาเชิ้งจูริยธิรรมี	 (ethical	 leadership)	 และ
ค์วัามีผู้้กพัื่นี้ของพื่นัี้กงานี้	 (employee	 commitment)	 และต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ระห์วั่างภาวัะผู้้�นี้ำาเชิ้งจูริยธิรรมีและพื่ฤติกรรมีการเป็นี้สมีาช้ิกท้�ด้้ขององค์์การ	
(organizational	citizenship	behaviours)		
	 จูากข�อค์�นี้พื่บของงานี้วิัจัูยข�างต�นี้	 จึูงสามีารถุอนุี้มีานี้ได้�ว่ัา	 บรรยากาศึ
องค์์การม้ีอทิธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนี้ยัสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัาง
ภาวัะผู้้�นี้ำาและประสิทธิิผู้ลองค์์การ	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	จึูงได้�ตั�งสมีมีติฐานี้ว่ัา
	 Hypothesis	2	:	บรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)	ม้ี
อิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำา
การเปล้�ยนี้แปลงและประสทิธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี		และ
จูากสมีมีติฐานี้ท้�	2	สามีารถุขยายรายละเอ้ยด้	ได้�ดั้งต่อไปน้ี้�
	 Hypothesis	 2.1	 :	 มิีติด้�านี้โค์รงสร�างของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้
ของ	Stringer	(2002)	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
	 Hypothesis	 2.2	 :	 มิีติด้�านี้มีาตรฐานี้ของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้
ของ	Stringer	(2002)	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
	 Hypothesis	 2.3	 :	 มิีติด้�านี้ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบของบรรยากาศึองค์์การตามี
แนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อ
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวั
แบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
	 Hypothesis	2.4	:	มิีติด้�านี้การยอมีรับของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้
ของ	Stringer	(2002)	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
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	 Hypothesis	2.5	:	มิีติด้�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้
ของ	Stringer	(2002)	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
	 Hypothesis	2.6	:	มิีติด้�านี้ค์วัามีผู้้กพัื่นี้ของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้
ของ	Stringer	(2002)	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
	 จูากการทบทวันี้วัรรณกรรมีและสมีมีตฐิานี้ข�างต�นี้	ทำาให์�ได้�กรอบแนี้วัค์ดิ้ในี้
การวิัจัูย	ดั้งร้ปภาพื่ท้�	1	

รูปภาพท่ี 1	กรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้การวิัจัูย

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 เน่ี้�องจูากวััตถุุประสงค์์ห์ลักในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	 ค่์อ	การศึึกษาอิทธิิพื่ลกำากับ
ของแต่ละมิีติของบรรยากาศึองค์์การท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำา
การเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การ	ดั้งนัี้�นี้	การศึึกษาค์รั�งน้ี้�จึูงเป็นี้การวิัจัูย
แบบเชิ้งค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ	 (correlational	 research	 design)	 และการศึึกษาแบบ
ภาค์ตัด้ขวัาง	(cross-sectional	study)	และโด้ยเห์ตุท้�แนี้วัคิ์ด้ตามีกรอบแนี้วัคิ์ด้
เป็นี้แนี้วัคิ์ด้ระดั้บกลุ่มี	ดั้งนัี้�นี้	ห์น่ี้วัยการวิัเค์ราะห์์จึูงเป็นี้ระดั้บกลุ่มี	ค่์อ	ห์น่ี้วัยงานี้
ภายในี้สำานัี้กงานี้เขต	โด้ยใช้�ค่์าเฉล้�ยการรับร้�ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	บรรยากาศึ
องค์์การ	 และประสิทธิิผู้ลองค์์การของแต่ละห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้สำานัี้กงานี้เขต	
กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	เป็นี้ห์น่ี้วัยวิัเค์ราะห์์
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	 ประช้ากรในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ค่์อ	ห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้สำานัี้กงานี้เขต	เน่ี้�องจูาก
กรุงเทพื่มีห์านี้ค์รได้�แบ่งพ่ื่�นี้ท้�การบริห์ารออกเป็นี้เขตการปกค์รอง	50	สำานัี้กงานี้
เขต	โด้ยแต่ละสำานัี้กงานี้เขต	จูะประกอบไปด้�วัยห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้	10	ห์น่ี้วัยงานี้	
(ไมี่รวัมีโรงเร้ยนี้สังกัด้	 กทมี.)	 ด้ังนัี้�นี้	 จึูงม้ีประช้ากรในี้ระด้ับห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้
สำานัี้กงานี้เขตทั�งสิ�นี้จูำานี้วันี้	 500	 ห์น่ี้วัยงานี้	 และเม่ี�อค์ำานี้วัณด้�วัยซึ่อฟแวัร์	
G*power	3.1	 โด้ยกำาห์นี้ด้ให์�	minimum	R2	=	0.10	ค์ำานี้วัณค่์า	 f2	 ได้�เท่ากับ	
0.1111111	กำาห์นี้ด้ให์�ค่์า	α	=	0.05	ม้ีจูำานี้วันี้ของ	predictors	=	3	และกำาห์นี้ด้	
power	=	0.80	จูะได้�จูำานี้วันี้กลุ่มีตวััอยา่งท้�เห์มีาะสมีเทา่กับ	103	ตัวัอยา่ง	ซึึ่�งเป็นี้
จูำานี้วันี้ขั�นี้ตำ�าท้�ต�องการ	 ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ใช้�เทค์นี้ิค์การสุ่มีตัวัอย่างแบบกลุ่มี	
(cluster	sampling	technique)	ด้�วัยการกระจูายแบบสอบถุามีไปยงัทุกสำานัี้กงานี้
เขต	สำานัี้กงานี้เขตละ	5	ห์น่ี้วัยงานี้	ห์นี้ว่ัยงานี้ละ	5-15	ค์นี้	(โด้ยส่วันี้ให์ญห่์น่ี้วัยงานี้
ละ	5	ค์นี้)	ผู้ลปรากฏิว่ัา	ได้�รับแบบสอบถุามีกลับจูำานี้วันี้	895	ชุ้ด้	คิ์ด้เป็นี้จูำานี้วันี้
ห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้สำานัี้กงานี้เขต	232	ห์น่ี้วัยงานี้	จูากจูำานี้วันี้สำานัี้กงานี้เขต	48	เขต	
ซึึ่�งเป็นี้จูำานี้วันี้ตัวัอย่างท้�เพ้ื่ยงพื่อต่อการทด้สอบสมีมีติฐานี้	 โด้ยช่้วังระยะเวัลาในี้
การเก็บข�อม้ีลค่์อช่้วังเด่้อนี้สิงห์าค์มี	ถึุง	เด่้อนี้ตุลาค์มี	พื่.ศึ.	2563
	 เค์ร่�องม่ีอในี้การเก็บข�อม้ีลค์รั�งน้ี้�	ค่์อ	แบบสอบถุามี	ซึึ่�งแบ่งออกเป็นี้	4	ส่วันี้	
ค่์อ	1)	ข�อม้ีลส่วันี้บุค์ค์ล	จูำานี้วันี้	5	ข�อ	ค่์อ	เพื่ศึ	อายุ	ระดั้บการศึึกษา	ตำาแห์น่ี้ง	
ประสบการณ์	2)	แนี้วัคิ์ด้ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	จูำานี้วันี้	36	ข�อ	3)	แนี้วัคิ์ด้
บรรยากาศึองค์์การ	จูำานี้วันี้	32	ข�อ	และ	4)	แนี้วัคิ์ด้ประสิทธิิผู้ลองค์์การ	จูำานี้วันี้	
25	 ข�อ	 โด้ยใช้�มีาตรวััด้แบบ	 five-point	 Likert	 scales	 ผู้ลปรากฏิวั่าค่์า	
Cronbach’s	alpha	ของมีาตรวััด้ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงทั�ง	5	องค์์ประกอบ	
ม้ีค่์าระห์ว่ัาง	 0.922-0.972	 ค่์า	 Cronbach’s	 alpha	 ของมีาตรวััด้บรรยากาศึ
องค์์การทั�ง	6	มิีติ	ม้ีค่์าระห์ว่ัาง	0.834-0.966	ค่์า	Cronbach’s	alpha	ของมีาตร
วััด้ประสิทธิิผู้ลองค์์การทั�ง	 4	 ตัวัแบบ	 ม้ีค่์าระห์ว่ัาง	 0.907-0.989	 และผู้ลการ
ทด้สอบ	multicollinearity	 และ	 common	method	 bias	 พื่บวั่า	 ผู่้านี้การ
ทด้สอบ	 เน่ี้�องจูากค่์า	 Average	 block	 VIF	 (AVIF)	 และค่์า	 Average	 full	
collinearity	VIF	(AFVIF)	ม้ีค่์านี้�อยกว่ัา	5.0	(Kock,	2020)	
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	 การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ใช้�แนี้วัทางการวิัเค์ราะห์์แบบ	 Partial	 Least	 Squares	
Structural	Equation	Modeling	(PLS-SEM)	เพ่ื่�อห์า	latent	variable	score	
ของแต่ละแนี้วัคิ์ด้	ภายใต�ซึ่อฟแวัร์	WarpPLS	7.0	(Kock,	2020)	แล�วันี้ำา	latent	
variable	 score	 ของแต่ละแนี้วัคิ์ด้	 มีาวิัเค์ราะห์์ห์าค่์าสัมีประสิทธิิ�ถุด้ถุอยด้�วัย
เทค์นิี้ค์	multiple	regression	analysis	ตามีปกติ	ด้�วัยซึ่อฟแวัร์	SPSS	นี้อกจูาก
น้ี้�ยงัได้�ทำาการค์ำานี้วัณห์าค่์าขนี้าด้อิทธิิพื่ลของ	Cohen	(Cohen’s	f2	effect	sizes)	
ด้�วัยซึ่อฟแวัร์	Excel	การต้ค์วัามีค่์าขนี้าด้อิทธิิพื่ล	โด้ยตามีปกติขนี้าด้อิทธิิพื่ลท้�ม้ี
ค่์าเท่ากับ	0.02,	0.15	และ	0.35	จูะห์มีายค์วัามีว่ัา	ม้ีขนี้าด้อิทธิิพื่ลขนี้าด้เล็ก	ขนี้าด้
กลาง	และขนี้าด้ให์ญ่	ตามีลำาดั้บ	 (Cohen,	1988)	แต่ในี้กรณ้ขนี้าด้อิทธิิพื่ลของ
อิทธิิพื่ลกำากับ	 (moderating	 effect)	 จูะต้ค์วัามีค่์าขนี้าด้อิทธิิพื่ลท้�ม้ีค่์าเท่ากับ	
0.005,	0.010	และ	0.025	วัา่ม้ีขนี้าด้อทิธิิพื่ลขนี้าด้เลก็	ขนี้าด้กลาง	และขนี้าด้ให์ญ่	
ตามีลำาดั้บ	(Kenny,	2018)	
	 การศึึกษาค์รั�งน้ี้�ได้�เสนี้อโค์รงการวิัจัูยผู่้านี้การพิื่จูารณาเห์็นี้ช้อบจูากค์ณะ
กรรมีการพิื่จูารณาจูริยธิรรมีการวิัจัูยในี้มีนุี้ษย์	 มีห์าวิัทยาลัยเวัสเทิร์นี้	 เอกสาร
รับรองเลขท้�	WTU	2563-0022	นี้อกจูากน้ี้�ยังได้�แจู�งให์�ผู้้�ตอบแบบสอบถุามีทราบ
ว่ัาข�อม้ีลท้�ได้�รับจูะถุ้กรักษาเป็นี้ค์วัามีลับ	 และจูะถุ้กนี้ำาเสนี้อข�อม้ีลในี้ภาพื่รวัมี	
บทค์วัามีน้ี้�	 เป็นี้ส่วันี้ขยายมีาจูากงานี้วิัจัูยเร่�อง	 “อิทธิิพื่ลของภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลง	บรรยากาศึองค์์การและพื่ฤติกรรมีการเป็นี้สมีาชิ้กท้�ด้้ขององค์์การท้�
ส่งผู้ลต่อประสิทธิิผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ของสำานัี้กงานี้เขตกรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร”	(ภัค์รด้า	
เกิด้ประทุมี,	2563)
 ผู้ลการวิเคราะห์
	 จูากตารางท้�	1	ในี้การทด้สอบสมีมีตฐิานี้ท้�	1	ท้�ว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง
ม้ีอทิธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุตติอ่ประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการ
แข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	ผู้ลของตัวัแบบท้�	1	ถึุง	6	ปรากฏิว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	
(TLD)	ม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	0.05	และระดั้บ	0.01	
ต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การ	(EFF)	(β1	=	0.199,	p	<	0.05;	β2	=	0.255,	p	<	0.01;	
β3	=	0.296,	p	<	0.01;	β4	=	0.401,	p	<	0.01;	β5	=	0.329,	p	<	0.01;	β6	
=	0.291,	p	<	0.01)	และสามีารถุอธิิบายค์วัามีแปรปรวันี้ของประสิทธิิผู้ลองค์์การ	
(EFF)	 ได้�	 49.40%	 (R2	1-6=	 0.494)	 ดั้งนัี้�นี้	 จึูงม้ีห์ลักฐานี้เพ้ื่ยงพื่อท้�จูะยอมีรับ
สมีมีติฐานี้ท้�	1	ท้�ว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ
ทางสถิุติต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	
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ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

	 จูากตารางท้�	1	ในี้การทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้�	2	ท้�ว่ัา	บรรยากาศึองค์์การตามี
แนี้วัคิ์ด้ของ	 Stringer	 ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนี้ัยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบ
การแข่งขันี้ของค์่านิี้ยมี	 โด้ยผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้�	 2.1	 ท้�ว่ัา	 บรรยากาศึ
องค์์การมิีติด้�านี้โค์รงสร�างม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อ
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวั
แบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	ผู้ลปรากฏิว่ัา	ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์ว่ัางตัวัแปร
บรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้โค์รงสร�างและภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	(OC_str	*	
TLD)	ม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	0.01	(β1	=	0.208,	p	
<	0.01)	 ต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การ	 (EFF)	โด้ยม้ีขนี้าด้อิทธิิพื่ลขนี้าด้ให์ญ่		 (f2	1	=	
0.116)	(Kenny,	2018)	และเม่ี�อพิื่จูารณาภาพื่รวัมีของตัวัแบบท้�	1	พื่บว่ัา	ตัวัแบบ
สามีารถุอธิิบายค์วัามีแปรปรวันี้ของประสิทธิิผู้ลองค์์การ	(EFF)	ได้�	72.30%	(R2	1	
=	 0.723)	 และพื่บว่ัา	 ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์ว่ัางตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การ
ด้�านี้โค์รงสร�างและตัวัแปรภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	(OC_str	*	TLD)	ส่งผู้ลให์�
เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงของค่์า	R2	เท่ากับ	3.20%	อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	
0.01	(∆R2	1	=	0.032,	p	<	0.01)	 ดั้งนัี้�นี้	 จึูงม้ีห์ลักฐานี้เพ้ื่ยงพื่อท้�จูะสรุปได้�ว่ัา	
บรรยากาศึองค์์การมีติิด้�านี้โค์รงสร�าง	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทาง
สถิุติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การ
ตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	ในี้ทำานี้องเด้้ยวักันี้	ตัวัแบบท้�	2	ถึุง	6	พื่บว่ัา	
ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์วัา่งตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การในี้แตล่ะมิีติและตัวัแปร
ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	 ม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	
0.05	และระดั้บ	0.01	(β2	=	0.200,	p	<	0.01;	β3	=	0.110,	p	<	0.05;	β4	=	
0.338,	p	<	0.01;	β5	=	0.305,	p	<	0.01;	β6	=	0.137,	p	<	0.05)	ต่อประสิทธิิผู้ล
องค์์การ	(EFF)	โด้ยม้ีขนี้าด้อิทธิิพื่ลขนี้าด้ให์ญ่		(f2	2	=	0.085;	f2	3	=	0.041;	f2 
4	=	0.261;	f2	5	=	0.237;	f2	6	=	0.072)	(Kenny,	2018)	และเม่ี�อพิื่จูารณาภาพื่
รวัมีของตัวัแบบท้�	 2	 ถึุง	 6	 พื่บว่ัา	 ตัวัแบบสามีารถุอธิิบายค์วัามีแปรปรวันี้ของ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การ	(EFF)	อย้่ระห์ว่ัาง	66.70%	-	76.40%	(R2	2 =	0.672;	R2	3 

=	0.712;	R2	4 =	0.667;	R2	5 =	0.701;	R2	6 =	0.764)	และพื่บว่ัา	ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิ
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ร่วัมีระห์ว่ัางตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การในี้แต่ละมิีติและภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง
ส่งผู้ลให์�เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงของค่์า	 R2	 อย้่ระห์ว่ัาง	 1.20%	 -	 8.70%	 อย่างม้ี
นัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	0.01	(∆R2	2	=	0.029,	p	<	0.01;	∆R2	3	=	0.012,	p	
<	0.01;	∆R2	4	=	0.087,	p	<	0.01;	∆R2	5	=	0.071,	p	<	0.01;	∆R2	6	=	0.017,	
p	<	0.01)	โด้ยตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์ว่ัางตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้
การยอมีรับและภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	(OC_rcg	*	TLD)	ม้ีระดั้บอิทธิิพื่ลต่อ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การ	 (EFF)	 มีากท้�สุด้	 ลำาดั้บถัุด้มีา	 ค่์อ	 ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมี
ระห์ว่ัางตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้การสนัี้บสนุี้นี้และภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลง	(OC_spt	*	TLD)	ถัุด้มีา	ค่์อ	ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์ว่ัางตัวัแปร
บรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้โค์รงสร�างและภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	(OC_str	*	
TLD)	ต่อมีา	ค่์อ	ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์ว่ัางตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้
มีาตรฐานี้และภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	 (OC_std	 *	TLD)	 ถัุด้มีา	 ค่์อ	 ตัวัแปร
ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์วั่างตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การมีิติด้�านี้ค์วัามีผู้้กพัื่นี้และภาวัะ
ผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	 (OC_cmt	 *	 TLD)	 และ	 ตัวัแปรปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิร่วัมีระห์วั่าง
ตัวัแปรบรรยากาศึองค์์การมีติิด้�านี้ค์วัามีรบัผิู้ด้ช้อบและภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	
(OC_rps	*	TLD)	ดั้งนัี้�นี้	จึูงม้ีห์ลักฐานี้เพ้ื่ยงพื่อท้�จูะยอมีรับสมีมีติฐานี้ท้�	2.1,	2.2,	
2.3,	 2.4,	 2.5	 และ	 2.6	 ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	 จึูงยอมีรับสมีมีติฐานี้ท้�	 2	 ท้�ว่ัา	 บรรยากาศึ
องค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	 Stringer	 ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทาง
สถิุติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การ
ตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี		

Model 1: มิติด้านโครงสร้าง (OC_str) Model 2: มิติด้านมาตรฐาน (OC_std)
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Model 3: มิติด้านความรับผิดชอบ (OC_rps) Model 4: มิติด้านการยอมรับ(OC_rcg)

Model 5: มิติด้านการสนับสนุน (OC_spt) Model 6: มิติด้านความผูกพัน (OC_cmt)

หมายเหตุ: Low TLD = -1.0; High TLD = 1.0

รูปภาพท่ี 2 แสด้งค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ล
องค์์การ	จูำาแนี้กตามีกลุ่มีส้งและกลุ่มีตำ�าตามีการรับร้�บรรยากาศึ
องค์์การในี้แต่ละมิีติ

	 และเม่ี�อพิื่จูารณาจูากภาพื่ท้�	2	จูะเห็์นี้ได้�ว่ัา	กลุ่มีท้�ม้ีระดั้บการรับร้�บรรยากาศึ
องค์์การส้งกว่ัาจูะส่งผู้ลต่อระดั้บค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง
และประสิทธิิผู้ลองค์์การมีากกว่ัาในี้ทุกมิีติ	สังเกตจูากระดั้บค์วัามีชั้นี้ของเส�นี้กราฟ	
กล่าวัค่์อ	 ตัวัแปรภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงจูะม้ีอิทธิิพื่ลต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การ
เพิื่�มีมีากขึ�นี้	เม่ี�ออย้ภ่ายใต�การรับร้�บรรยากาศึองค์์การท้�ม้ีระดั้บส้งกว่ัา	
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 สรุปผู้ลการวิเคราะห์
	 เม่ี�อพิื่จูารณาผู้ลของตัวัแบบท้�	1	ถึุง	6	พื่บว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ี
อิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการ
แข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	 ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	 จึูงม้ีห์ลักฐานี้เพ้ื่ยงพื่อท้�จูะยอมีรับสมีมีติฐานี้ท้�	 1	
ท้�ว่ัา	 ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักอย่างม้ีนี้ัยสำาคั์ญทางสถิุติต่อ
ประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี	 นี้อกจูากน้ี้�ยัง	 พื่บว่ัา	
ทุกมิีติของบรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)	กล่าวัค่์อ	มิีติด้�านี้
โค์รงสร�าง	มิีติด้�านี้มีาตรฐานี้	มิีติด้�านี้ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ	มิีติด้�านี้การยอมีรับ	มิีติด้�านี้
การสนัี้บสนุี้นี้	 และมิีติด้�านี้ค์วัามีผู้้กพัื่นี้	 ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับเชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ
ทางสถุิติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์วั่างภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ล
องค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค์่านิี้ยมี	 ดั้งนัี้�นี้	 จึูงม้ีห์ลักฐานี้เพ้ื่ยงพื่อท้�จูะ
ยอมีรับสมีมีติฐานี้ท้�	 2.1,	 2.2,	 2.3,	 2.4,	 2.5	 และ	 2.6	 ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	 จึูงยอมีรับ
สมีมีติฐานี้ท้�	2	ท้�ว่ัา	บรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	ม้ีอิทธิิพื่ลกำากับ
เชิ้งบวักอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติต่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงและประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี			

สรุป และอภิปรายผู้ล
	 จูากผู้ลการวิัเค์ราะห์์ข�างต�นี้	สามีารถุอภิปรายผู้ลได้�ว่ัา	ผู้้�นี้ำาท้�ม้ีภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงจูะปฎบัิติตนี้เปร้ยบเสม่ีอนี้เปน็ี้ตัวัแทนี้เพ่ื่�อการเปล้�ยนี้แปลงด้�วัยการ	
กระตุ�นี้และปรับเปล้�ยนี้ทัศึนี้ค์ติ	 ค์วัามีเช่้�อ	 และแรงจู้งใจู	 ของผู้้�ตามี	ทำาให์�ผู้้�ตามี
เกิด้การยอมีรับในี้วิัสัยทัศึน์ี้และพัื่นี้ธิกิจูท้�ท�าทายแต่สามีารถุบรรลุถึุงได้�	และอยาก
ติด้ตามีผู้้�นี้ำา	นี้อกจูากน้ี้�	ผู้้�นี้ำาได้�เปล้�ยนี้ระดั้บค์วัามีจูงรักภักด้้ต่อองค์์การให์�ส้งมีาก
ขึ�นี้	 ก่อให์�เกิด้ค์วัามีกระต่อร่อร�นี้และการเอาใจูใส่ในี้การทำางานี้ของผู้้�ตามีให์�เพิื่�มี
ส้งมีากขึ�นี้	 ด้�วัยการใช้�สัญลักษณ์	 การอุปมีาอุปมัีย	 การกระตุ�นี้อารมีณ์	 เพ่ื่�อเพิื่�มี
ค์วัามีตระห์นัี้กในี้ค์วัามีสำาคั์ญของเป้าห์มีายท้�เป็นี้ประโยช้น์ี้ร่วัมีกันี้	ตลอด้จูนี้ช้้�นี้ำา
ผู้้�ตามีให์�เห็์นี้ถึุงท้�มีาของปัญห์าและกระตุ�นี้ผู้้�ตามีให์�ใช้�ปัญญาในี้การแก�ไขปัญห์า	
ดั้งนัี้�นี้ผู้้�ตามีจึูงถุ้กกระตุ�นี้ให์�ใช้�ค์วัามีคิ์ด้ของตนี้เองและห์าห์นี้ทางท้�สร�างสรรค์์ในี้
การบรรลุเป้าห์มีายของกลุ่มี	นี้อกจูากนัี้�นี้	ผู้้�นี้ำายังให์�ค์วัามีสนี้ใจูต่อค์วัามีต�องการ
ส่วันี้บุค์ค์ลของผู้้�ตามี	ผู้้�นี้ำาจึูงทำาห์นี้�าท้�ในี้การเป็นี้ท้�ปรึกษามีากกว่ัาทำาห์นี้�าท้�ในี้การ
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สั�งการ	 และปฏิิบัติตนี้กับผู้้�ตามีแต่ละค์นี้ด้�วัยค์วัามีเค์ารพื่	 ด้�วัยเห์ตุดั้งกล่าวัมีาน้ี้�	
ผู้้�นี้ำาจึูงได้�รับค์วัามีเช่้�อถุ่อและค์วัามีเค์ารพื่อย่างส้ง	ส่งผู้ลให์�องค์์การม้ีค่์านิี้ยมีด้�านี้
การจัูด้การระบบข�อม้ีลข่าวัสาร	การส่�อสาร	ค์วัามีม้ีเสถุ้ยรภาพื่	และการค์วับคุ์มี	
ตามีตัวัแบบกระบวันี้การภายในี้	 และส่งผู้ลให์�ม้ีค์่านิี้ยมีด้�านี้ค์วัามีสามัีค์ค้์	 ขวััญ
กำาลังใจู	และการพัื่ฒนี้าทรัพื่ยากรมีนุี้ษย์	ตามีตัวัแบบมีนุี้ษย์สัมีพัื่นี้ธ์ิ	รวัมีทั�งส่งผู้ล
ให์�ม้ีค่์านิี้ยมีด้�านี้การวัางแผู้นี้	การกำาห์นี้ด้เปา้ห์มีาย	ค์วัามีสามีารถุในี้การผู้ลติ	และ
ประสิทธิิภาพื่	 ตามีตัวัแบบเป้าห์มีายเชิ้งเห์ตุผู้ล	 ตลอด้จูนี้ส่งผู้ลให์�ม้ีค่์านิี้ยมีด้�านี้
ค์วัามีย่ด้ห์ยุ่นี้	ค์วัามีเตร้ยมีพื่ร�อมี	การเติบโต	และการได้�มีาซึึ่�งทรัพื่ยากร	ตามีตัวั
แบบระบบเปิด้	ซึึ่�งค่์านิี้ยมีทั�ง	4	ตัวัแบบน้ี้�จูะส่งผู้ลให์�ประสิทธิิผู้ลองค์์การโด้ยรวัมี
เพิื่�มีมีากขึ�นี้ตามีไปด้�วัย	(H_1)	จูากเห์ตแุละผู้ลท้�ค์�นี้พื่บน้ี้�สอด้ค์ล�องกบัผู้ลการวัจัิูย
ของ	พื่งษ์เทพื่	จัูนี้ทสุวัรรณ	(2554);	Khalili	(2016);	Sanda	and	Arthur	(2017);	
Addai,	Avor,	Ofori	and	Tweneboah	(2019);	Afsar	and	Umrani	(2020)	
และ	Dartey-Baah	and	Agbozo	(2021)	
	 นี้อกจูากน้ี้�ผู้ลการวิัเค์ราะห์์ข�างต�นี้	ยังสามีารถุอภิปรายผู้ลได้�ว่ัา	บรรยากาศึ
องค์์การจูะเป็นี้บริบทท้�ก่อให์�เกิด้การรับร้�ร่วัมีกันี้	 ได้�แก่	 1)	 การรับร้�บรรยากาศึ
องค์์การมิีติด้�านี้โค์รงสร�าง	 ซึึ่�งเป็นี้การรับร้�ด้�านี้บทบาท	 ห์นี้�าท้�	 และค์วัามี
รับผิู้ด้ช้อบของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การ	 จูะส่งผู้ลต่อเน่ี้�องไปยังทัศึนี้ค์ติ	 และค์วัามี
ร้�สึกร่วัมีกันี้	 ก่อให์�เกิด้เป็นี้ปทัสฐานี้สำาห์รับยึด้ถุ่อเป็นี้แนี้วัทางปฏิิบัติภายในี้
องค์์การ	 และภายใต�บริบทของบรรยากาศึองค์์การดั้งกล่าวัจูะส่งผู้ลกำากับต่อ
ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางผู้้�นี้ำาและผู้้�ตามี	 โด้ยผู้้�นี้ำาท้�ม้ีภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงจูะ
กระตุ�นี้	ปรับเปล้�ยนี้ทัศึนี้ค์ติ	ค์วัามีเช่้�อ	และแรงจู้งใจู	ของผู้้�ตามีด้�านี้บทบาท	ห์นี้�าท้�	
และค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบได้�ง่ายขึ�นี้เน่ี้�องจูากผู้้�ตามีก็ม้ีปทัสฐานี้ท้�ยึด้ถุ่อเป็นี้แนี้วัทาง
ปฏิิบัติอย้่แล�วั	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	ภายใต�การรับร้�บรรยากาศึองค์์การในี้มิีติด้�านี้โค์รงสร�าง
ท้�ส้งกวั่า	 จูะส่งผู้ลกำากับให์�ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงมี้อิทธิิพื่ลต่อประสิทธิิผู้ล
องค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมีท้�ส้งกว่ัา	 (H_2.1)	 ในี้ทำานี้องเด้้ยวักันี้	
2)	 การรับร้�บรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้มีาตรฐานี้	 ซึึ่�งเป็นี้มิีติการรับร้�ของสมีาชิ้ก
ภายในี้องค์์การด้�านี้ค์วัามีช้ัด้เจูนี้ของวัิธ้ิการประเมีินี้ผู้ลงานี้และเกณฑ์์ท้�เป็นี้
มีาตรฐานี้ในี้การทำางานี้	 3)	 การรับร้�บรรยากาศึองค์์การมีิติด้�านี้ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ	
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ซึึ่�งเป็นี้มิีติการรับร้�ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การด้�านี้ค์วัามีร้�สึกว่ัาได้�เป็นี้เจู�าของงานี้	
ม้ีอิสระในี้การตัด้สินี้ใจูและวัางแผู้นี้งานี้	กล�าคิ์ด้	กล�าสร�างสรรค์์	กล�าทำางานี้ในี้สิ�ง
ท้�ไม่ีเค์ยทำามีาก่อนี้	 4)	 การรับร้�บรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้การยอมีรับซึึ่�งเป็นี้มิีติ
การรับร้�ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การด้�านี้การให์�การยอมีรับในี้ค์วัามีสำาเร็จู	 การ
ยกย่อง	และรวัมีถึุงระบบการให์�รางวััลและผู้ลตอบแทนี้ท้�สามีารถุตรวัจูสอบได้�และ
ยุติธิรรมี	 5)	 การรับร้�บรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ซึึ่�งเป็นี้มิีติการรับร้�
ของสมีาชิ้กภายในี้องค์์การด้�านี้ระดั้บของการช่้วัยเห์ล่อเก่�อก้ลกันี้ภายในี้ท้มีงานี้	
ระด้ับค์วัามีไวั�วัางใจูซึึ่�งกันี้และกันี้	 รวัมีถึุงระด้ับค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ต่อกันี้	 และ	
6)	 การรับร้�บรรยากาศึองค์์การมิีติด้�านี้ค์วัามีผู้้กพัื่นี้ซึึ่�งเป็นี้มิีติการรับร้�ด้�านี้ค์วัามี
ภาค์ภ้มิีใจูท้�ได้�เป็นี้สมีาชิ้กขององค์์การ	ค์วัามีจูงรักภักด้้ต่อองค์์การ	และการรับผิู้ด้ช้อบ
ต่อเป้าห์มีายและพื่นัี้ธิกิจูขององค์์การ	โด้ยการรับร้�บรรยากาศึองค์์การในี้มีติิต่างๆ	
เห์ล่าน้ี้�จูะส่งผู้ลต่อเน่ี้�องไปยังทัศึนี้ค์ติ	 และค์วัามีร้�สึกร่วัมีกันี้	 ก่อให์�เกิด้เป็นี้
ปทัสฐานี้สำาห์รับยึด้ถุ่อเป็นี้แนี้วัทางปฏิิบัติภายในี้องค์์การ	 และภายใต�บริบทของ
บรรยากาศึองค์์การดั้งกล่าวัจูะส่งผู้ลกำากับต่อปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางผู้้�นี้ำาและผู้้�ตามี	
โด้ยผู้้�นี้ำาท้�ม้ีภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงจูะกระตุ�นี้	ปรับเปล้�ยนี้ทัศึนี้ค์ติ	ค์วัามีเช่้�อ	
และแรงจู้งใจู	 ของผู้้�ตามีได้�ง่ายขึ�นี้	 ทั�งในี้ด้�านี้ค์วัามีชั้ด้เจูนี้ของวิัธ้ิการประเมิีนี้ผู้ล
งานี้และเกณฑ์์ท้�เป็นี้มีาตรฐานี้ในี้การทำางานี้	ด้�านี้ค์วัามีร้�สึกว่ัาได้�เป็นี้เจู�าของงานี้	
ม้ีอิสระในี้การตัด้สินี้ใจูและวัางแผู้นี้งานี้	กล�าคิ์ด้	กล�าสร�างสรรค์์	กล�าทำางานี้ในี้สิ�ง
ท้�ไม่ีเค์ยทำามีาก่อนี้	ด้�านี้การให์�การยอมีรับในี้ค์วัามีสำาเร็จู	การยกย่อง	และรวัมีถึุง
ระบบการให์�รางวััลและผู้ลตอบแทนี้ท้�สามีารถุตรวัจูสอบได้�และยติุธิรรมี	ด้�านี้ช่้วัย
เห์ล่อเก่�อก้ลกันี้ภายในี้ท้มีงานี้	ไวั�วัางใจูซึึ่�งกันี้และกันี้	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ต่อกันี้	ด้�านี้
ค์วัามีภาค์ภ้มิีใจูท้�ได้�เป็นี้สมีาชิ้กขององค์์การ	 ม้ีค์วัามีจูงรักภักด้้ต่อองค์์การ	 และ
รับผิู้ด้ช้อบต่อเป้าห์มีายและพัื่นี้ธิกิจูขององค์์การ	 เน่ี้�องจูากผู้้�ตามีก็ม้ีปทัสฐานี้ท้�
ยดึ้ถุ่อเป็นี้แนี้วัทางปฏิิบัติอย้แ่ล�วั	ด้�วัยเห์ตุน้ี้�	ภายใต�การรับร้�บรรยากาศึองค์์การในี้
มิีติด้�านี้มีาตรฐานี้	 มิีติด้�านี้ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ	 มิีติด้�านี้การยอมีรับ	 มิีติด้�านี้การ
สนัี้บสนุี้นี้	 และ	 มิีติด้�านี้ค์วัามีผู้้กพัื่นี้ท้�ส้งกว่ัา	 จูะส่งผู้ลกำากับให์�ภาวัะผู้้�นี้ำาการ
เปล้�ยนี้แปลงม้ีอิทธิิพื่ลต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้ของค่์านิี้ยมี
ท้�ส้งกว่ัา	(H_2.2;	H_2.3;	H_2.4;	H_2.5;	H_2.6)	
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	 ด้�วัยเห์ตุผู้ลดั้งกล่าวัข�างต�นี้	 จึูงสามีารถุอนุี้มีานี้ได้�ว่ัา	 ภายใต�การรับร้�
บรรยากาศึองค์์การตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Stringer	(2002)	ท้�ส้งกว่ัา	จูะส่งผู้ลกำากับให์�
ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงม้ีอิทธิิพื่ลต่อประสิทธิิผู้ลองค์์การตามีตัวัแบบการแข่งขันี้
ของค่์านิี้ยมีท้�ส้งกว่ัา	(H_2)	จูากเห์ตุและผู้ลท้�ค์�นี้พื่บน้ี้�สอด้ค์ล�องกับผู้ลการวิัจัูยของ	
Khalili	(2016);	Afsar	and	Umrani	(2020);	Sanda	and	Arthur	(2017)	และ	
Addai,	Avor,	Ofori	and	Tweneboah	(2019)		
 ข้อจำากัดในการศึกษา
	 ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	 บริบทท้�ศึึกษาจูำากัด้เพ้ื่ยงบริบทเด้้ยวั	 ค่์อ	 บริบทของของ
ห์น่ี้วัยงานี้ภายในี้สำานัี้กงานี้เขตกรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	จึูงไม่ีเป็นี้การสมีค์วัรจูะกล่าวัอ�าง
ได้�ว่ัาตัวัแบบท้�นี้ำาเสนี้อในี้บทค์วัามีน้ี้�จูะปรากฏิผู้ลแบบเด้้ยวักันี้กับทุกกลุ่มีท้�ม้ี
ลักษณะประช้ากรห์ร่อบริบทท้�แตกต่างกันี้

ข้อเสนอแนะ
	 1)	 ข�อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การเพิื่�มีประสิทธิิผู้ลองค์์การ	 :	 บุค์ค์ลท้�
เก้�ยวัข�องค์วัรส่งเสริมี	สนัี้บสนุี้นี้	และให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการเสริมีสร�างบรรยากาศึ
องค์์การท้�ม้ีลักษณะของการรับร้�ร่วัมีกันี้จูนี้เกิด้ทัศึนี้ค์ติและค์วัามีร้�สึกร่วัมีกันี้จูนี้
กลายเป็นี้ปทัสฐานี้สำาห์รับยึด้ถุ่อเป็นี้แนี้วัทางปฏิิบัติภายในี้องค์์การ	 โด้ยเฉพื่าะ
ด้�านี้การให์�การยอมีรับในี้ค์วัามีสำาเร็จู	การยกย่อง	และรวัมีถึุงระบบการให์�รางวััล
และผู้ลตอบแทนี้ท้�สามีารถุตรวัจูสอบได้�และยติุธิรรมี	ด้�านี้ระดั้บของการช่้วัยเห์ล่อ
เก่�อก้ลกันี้ภายในี้ท้มีงานี้	การเสริมีสร�างค์วัามีไวั�วัางใจูซึึ่�งกันี้และกันี้	รวัมีถึุงระดั้บ
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ต่อกันี้	ด้�านี้ค์วัามีชั้ด้เจูนี้ในี้บทบาท	ห์นี้�าท้�	และค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ	
ตลอด้จูนี้ค์วัามีช้ดั้เจูนี้ของวัธ้ิิการประเมีนิี้ผู้ลงานี้และเกณฑ์์ท้�เป็นี้มีาตรฐานี้ในี้การ
ทำางานี้
	 2)	 ข�อเสนี้อแนี้ะสำาห์รับการวิัจัูยในี้อนี้าค์ต	 :	 ค์วัรม้ีการศึึกษาซึ่ำ�าในี้กลุ่มี
ประช้ากรเดิ้มี	 ในี้ช่้วังระยะเวัลาประมีาณ	3-5	 ปีข�างห์นี้�า	 ซึึ่�งเป็นี้การศึึกษาแบบ	
longitudinal	design	โด้ยเป็นี้ทด้สอบค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อและค์วัามีเท้�ยงตรงของตัวั
แบบผู่้านี้กาลเวัลาและการเปล้�ยนี้แปลงของสภาพื่แวัด้ล�อมี	และค์วัรม้ีการทด้สอบ
ในี้กลุ่มีตัวัอย่างระดั้บองค์์การท้�อย้่ในี้บริบทท้�แตกต่าง	 เช่้นี้	 องค์์การภาค์รัฐ	
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รัฐวิัสาห์กิจู	องค์์การภาค์เอกช้นี้	ห์ร่อองค์์การภาค์สังค์มี	เพ่ื่�อทำาการทด้สอบค์วัามี
เท้�ยงตรงไขวั�กลุ่มีห์ร่อข�ามีกลุ่มี	(cross	validity)	
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บทคัดย่อ
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่เป็นี้ร้ปแบบของภาวัะผู้้�นี้ำาในี้ศึตวัรรษท้�	 21	 ท้�จูะ
ขับเค์ล่�อนี้กลไกให์�บุค์ลากรในี้องค์์กรปฏิิบัติงานี้ไปส่้เป้าห์มีายแห่์งค์วัามีสำาเร็จู			
สามีารถุตอบสนี้องโลกาภิวััตน์ี้	โด้ยเฉพื่าะคุ์ณลักษณะท้�สำาคั์ญของผู้้�นี้ำา	ได้�แก่	ค์วัามี
ฉลาด้ทางอารมีณ์		การม้ีอารมีณ์ขันี้		การสร�างบรรยากาศึขององค์์กรให์�บุค์ลากร
เกิด้ค์วัามีมัี�นี้ค์งและปลอด้ภัย	 สร�างแรงบันี้ด้าลใจูและจู้งใจูให์�บุค์ลากรพัื่ฒนี้า
ค์วัามีร้�	ประสบการณ์และค์วัามีสามีารถุเพ่ื่�อปรับปรุงระบบสุขภาพื่ให์�เป็นี้ท้�ยอมีรับ	
สามีารถุทำางานี้นี้อกกรอบทำางานี้เชิ้งรุกและมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�ของงานี้เป็นี้ห์ลัก		ขณะ
เด้้ยวักันี้สามีารถุแสวังห์าวัิธ้ิการ	 เทค์นิี้ค์ห์ร่อกลยุทธ์ิมีาใช้�ในี้การส่งเสริมีป้องกันี้
และด้้แลสุขภาพื่ของบุค์ลากรเพ่ื่�อป้องกันี้โรค์ระบาด้ไม่ีให์�ลุกลามีบานี้ปลายยิ�งขึ�นี้		
โด้ยม้ีองค์์ประกอบท้�สำาคั์ญ	 ได้�แก่	 การพื่ัฒนี้าระบบการส่งเสริมีสุขภาพื่	 การจัูด้
สภาพื่แวัด้ล�อมีและบรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย	การด้้แลสุขภาพื่ของบุค์ลากร
แบบองค์์รวัมี	การพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้	การส่�อสารท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่	
การวัางแผู้นี้	กำากับติด้ตามีการส่งเสริมีสุขภาพื่	และการทำางานี้เป็นี้ท้มี		
คำาสำาคัญ :	ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่;	ศึตวัรรษท้�21
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Abstract
	 Healthy	Leadership	is	a	form	of	leadership	in	the	21st	century	
to	drive	the	organizational	mechanisms	through	their	personnel	to	
work	towards	the	goals	of	success	and	can	respond	to	globalization.		
Particularly,	the	key	attributes	of	a	leader	are:	emotional	intelligence;	
having	a	sense	of	humor;	creating	a	secure	and	safe	organizational	
atmosphere;	 building	 inspiration	 and	 motivation;	 developing	
knowledge,	experience	and	ability	to	enhance	the	acceptable	health	
system;		having		ability	to	think	outside	the	box;	being	proactive	and	
focusing	on	 the	 results	of	 the	work;	 and	ability	 to	find	methods,	
techniques	or	strategies	to	use	in	promoting,	preventing	and	taking	
care	of	the	health	of	personnel	 in	order	to	prevent	the	epidemic	
from	spreading	further.		In	addition,	healthy	leadership	should	include	
these	 important	 components,	 namely,	 health	 promotion	 system	
development,	 safe	and	 healthy	 environment	 of	 the	 organization	
arrangement,	holistic	health	care	of	personnel,	improving	the	quality	
of	work	life,	effective	communication,	planning	and	monitoring	health	
promotion,	and	teamwork.
Keywords : Healthy	Leadership;		The	21st	Century

บทนำา
	 โลกปัจูจุูบันี้เป็นี้ยุค์กระแสโลกาภิวััตน์ี้	 เป็นี้โลกไร�พื่รมีแด้นี้	 เนี้�นี้การติด้ต่อ
ส่�อสารอย่างรวัด้เร็วัโด้ยใช้�เทค์โนี้โลยท้างการส่�อสาร	ทำาให์�องค์์กรม้ีการปรับเปล้�ยนี้
กระบวันี้ทัศึน์ี้ด้�านี้บริห์ารองค์์กรจูากเดิ้มีไปส่้กระบวันี้ทัศึน์ี้ให์ม่ี	 เช่้นี้	จูากแนี้วัคิ์ด้
แบบยคุ์อุตสาห์กรรมีไปส่้ยุค์สารสนี้เทศึ	จูากเดิ้มีองค์์กรเนี้�นี้ค์วัามีมัี�นี้ค์งไปส่้มุ่ีงเนี้�นี้
ให์�เกิด้การเปล้�ยนี้แปลง	 จูากท้�เค์ยใช้�วิัธ้ิค์วับคุ์มีท้�ศ้ึนี้ย์อำานี้าจูไปส่้การมุ่ีงกระจูาย
อำานี้าจูค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบในี้การตัด้สินี้ใจู	 จูากแนี้วัค์ิด้ขององค์์กรท้�มุ่ีงการแข่งขันี้	
ไปเป็นี้การมุ่ีงแสวังห์าค์วัามีร่วัมีม่ีอ	 จูากท้�เค์ยให์�ค์วัามีสำาคั์ญของวััตถุุเป็นี้ห์ลัก
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ไปเป็นี้การยึด้ค์วัามีสำาคั์ญของค์นี้	และค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ต่อกันี้	ประกอบกับม้ีการแพื่ร่
ระบาด้ของโรค์โค์วัดิ้-19	ทำาให์�องค์์กรตา่งๆ	ในี้โลกตา่งแสวังห์าค์วัามีรว่ัมีม่ีอในี้การ
ป้องกันี้แก�ไขปัญห์าไม่ีให์�ลุกลามี	 เพ่ื่�อให์�บุค์ลากรในี้องค์์กรมี้สุขภาพื่ร่างกายและ
จิูตใจูท้�ด้้เพ่ื่�อนี้ำากำาลังค์วัามีสามีารถุมีาใช้�ในี้การปฏิิบัติงานี้ได้�อย่างมัี�นี้ค์งและ
ปลอด้ภัย	(Burke	&	Cooper,	2004)	ดั้งนัี้�นี้	ค์นี้ไทยและสังค์มีไทยเริ�มีต่�นี้ตัวักับ
การเปล้�ยนี้แปลงของประเทศึช้าตอิย่างใกล�ชิ้ด้	เห็์นี้ได้�จูากม้ีเส้ยงเร้ยกร�องให์�ม้ีการ
ค์�นี้ห์าวิัธ้ิการป้องกันี้และแก�ไขเพ่ื่�อไม่ีให์�ลุกลามีบานี้ปลายมีากขึ�นี้	 องค์์กรจึูงต�อง
เร่งร้บให์�เกิด้การพัื่ฒนี้าระบบสุขภาพื่ในี้ทุกด้�านี้		โด้ยเฉพื่าะการพัื่ฒนี้ากระบวันี้การ
จัูด้การให์�การบริการด้�านี้สุขภาพื่		วิัธ้ิการส่งเสริมีสุขภาพื่ในี้ร้ปแบบต่างๆ	เนี้�นี้การ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ี้�องเพ่ื่�อให์�องค์์กรเป็นี้สถุานี้ท้�ค์ำานึี้งถึุงค์วัามีปลอด้ภัยและ
ค์วัามีสุขของบุค์ลากร	และเตร้ยมีค์วัามีพื่ร�อมีบุค์ลากรให์�เป็นี้มีนุี้ษยท้์�สมีบ้รณ์แบบ
และพื่ร�อมีจูะพัื่ฒนี้าองค์์กรให์�เกิด้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าในี้โอกาสต่อไป	 (วิัฑ้์รย์	 สิมีะโช้ค์ด้้, 
2550)
	 จูากสภาพื่การณ์ดั้งกล่าวันัี้บว่ัาจูำาเป็นี้อย่างยิ�งท้�ผู้้�นี้ำาจูะต�องขับเค์ล่�อนี้กลไก
ไปส่้เป้าห์มีาย		โด้ยเฉพื่าะในี้ศึตวัรรษท้�	21	ผู้้�นี้ำาท้�ม้ีค์วัามีสามีารถุนี้ำาองค์์กรฟันี้ฝ่า
อุปสรรค์และปัญห์าต่างๆ	และสามีารถุแข่งขันี้กับองค์์กรอ่�นี้ได้�		ภายใต�โลกข่าวัสาร
ท้�ไร�พื่รห์มีแด้นี้	 กุญแจูสำาคั์ญของผู้้�นี้ำา	 ได้�แก่	 การพื่ัฒนี้าระบบค์ุณภาพื่	 เป็นี้
ผู้้�เปล้�ยนี้แปลงวิัธ้ิการทำางานี้ให์�ทันี้สมัีย	 เนี้�นี้การบริการ	 เป็นี้ผู้้�นี้ำานี้วััตกรรมีและ
เทค์โนี้โลย้มีาใช้�ในี้การบริห์ารจัูด้การ	 ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่จึูงนัี้บว่ัาม้ีค์วัามี
สำาคั์ญในี้ยุค์ปัจูจุูบันี้	 โด้ยคุ์ณลักษณะของผู้้�นี้ำาจูะมี้ค์วัามีฉลาด้ทางอารมีณ์	 ม้ี
อารมีณขั์นี้		สามีารถุเร้ยกเส้ยงหั์วัเราะจูากบุค์ลากรเพ่ื่�อให์�เกิด้บรรยากาศึทางบวัก	
อ้กทั�งจูะทำางานี้เชิ้งรุกและมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�งานี้เป็นี้ห์ลัก		ม้ีการวัางแผู้นี้กลยุทธ์ิ		การ
ใช้�ค์วัามีคิ์ด้กลยุทธ์ิมุ่ีงพัื่ฒนี้าองค์์กรไปส่้ค์วัามีปลอด้ภัย	(Ferguson,		2007)	ขณะ
เด้้ยวักันี้สามีารถุแสวังห์าวัิธ้ิการ	 เทค์นิี้ค์ห์ร่อกลยุทธ์ิมีาใช้�ในี้การส่งเสริมีป้องกันี้
และด้้แลสุขภาพื่ของบคุ์ลากร	โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งสามีารถุปอ้งกันี้โรค์ระบาด้ไมีใ่ห์�
ลุกลามียิ�งขึ�นี้		อ้กทั�งยงัใช้�การสร�างแรงบันี้ด้าลใจูและจู้งใจูให์�บุค์ลากรพัื่ฒนี้าค์วัามีร้�	
ประสบการณแ์ละค์วัามีสามีารถุในี้การปรับปรุงระบบสุขภาพื่ให์�เป็นี้ท้�ยอมีรับ	โด้ย
มุ่ีงพัื่ฒนี้าให์�บุค์ลากรม้ีการเร้ยนี้ร้�อย่างต่อเน่ี้�องตลอด้ช้้วิัต	สนัี้บสนุี้นี้องค์์กรให์�เกิด้



65
ภาวะผู้นำาส่งเสริมสุขภาพ : รูปแบบใหม่ของผู้นำาในศตวรรษที่ 21
Healthy Leadership : New Model of The 21st Century Leader

3

ค์วัามีพื่ร�อมีเพื่ร้ยง	 ทั�งด้�านี้สิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก	 สภาพื่แวัด้ล�อมีและสวััสดิ้การ	
สวััสดิ้ภาพื่		ส่งเสริมีให์�บุค์ลากรม้ีช้้วิัตค์วัามีเป็นี้อย้่ท้�ด้้			ม้ีการทำางานี้เป็นี้ท้มี	และ
สร�างค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับบุค์ลากรอยา่งใกล�ชิ้ด้		สามีารถุใช้�เทค์นี้คิ์ของการส่�อสารท้�ม้ี
ประสิทธิิภาพื่	 	 ส่งเสริมีการจูัด้บรรยากาศึในี้การเร้ยนี้ร้�เพ่ื่�อให์�บุค์ลากรแสวังห์า
ค์วัามีร้�อย่างต่อเน่ี้�อง	 ตลอด้จูนี้ส่งเสริมีให์�ม้ีการพัื่ฒนี้าทรัพื่ยากรมีนุี้ษย์ด้�วัย
วิัธ้ิการต่างๆ	(Howieson	&	Thaigarajah,	2011)

 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูู้้นำาส่งเสริมสุขภาพ (Healthy  Leadership)
	 องค์์กรท้�ประสบผู้ลสำาเร็จูในี้ศึตวัรรษท้�21	จูำาเป็นี้ต�องม้ีผู้้�นี้ำาท้�ม้ีค์วัามีสามีารถุ
เพ่ื่�อนี้ำาองค์์กรไปส่้เป้าห์มีาย	 และสามีารถุแข่งขันี้กับองค์์กรอ่�นี้ได้�	 ภายใต�โลก
ข่าวัสารท้�ไร�พื่รห์มีแด้นี้	กุญแจูสำาคั์ญของผู้้�นี้ำา		ได้�แก่		การส่งเสริมีสุขภาพื่ขององค์์กร		
การพื่ฒันี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้ของบคุ์ลากร	การจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีในี้องค์์กร
ให์�ปลอด้ภัย	การจัูด้วิัถุ้ช้้วิัตให์ม่ี	 เนี้�นี้การบริการด้�านี้สุขภาพื่	 เป็นี้ผู้้�นี้ำาเทค์โนี้โลย้		
ในี้การด้้แลป้องกันี้ปัญห์าสุขภาพื่แก่บุค์ลากร	จึูงนัี้บว่ัาม้ีค์วัามีสำาคั์ญในี้ยคุ์ปัจูจุูบันี้
และจูำาเป็นี้ต�องพัื่ฒนี้าผู้้�นี้ำาให์�ม้ีภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 จึูงขอนี้ำาเสนี้อแนี้วัคิ์ด้
ของภาวัะผู้้�นี้ำาและภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	ดั้งน้ี้�

 ความหมายของภาวะผูู้้นำา
	 ภาวัะผู้้�นี้ำา	เป็นี้ค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางบุค์ค์ลซึึ่�งเก้�ยวัข�องกับการใช้�อิทธิิพื่ลและ
อำานี้าจูโด้ยใช้�พื่ฤติกรรมีส่วันี้ตัวัของบุค์ค์ลค์นี้ห์นึี้�งท้�จูะช้ักนี้ำากิจูกรรมีของกลุ่มีให์�
บรรลุเป้าห์มีายร่วัมีกันี้	ห์ร่อเป็นี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ม้ีอิทธิิพื่ลระห์ว่ัางผู้้�นี้ำา	(Leaders)	
และผู้้�ตามี	(Followers)	ซึึ่�งทำาให์�เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงเพ่ื่�อให์�บรรลุจุูด้มุ่ีงห์มีายร่วัมี	
ห์ร่อสร�างค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	 และให์�การสนัี้บสนุี้นี้บุค์ค์ลเพ่ื่�อให์�บรรลุเป้าห์มีายองค์์กร	
รวัมีถึุงการใช้�อิทธิิพื่ล		ค์วัามีร้�ค์วัามีสามีารถุท้�ชั้กนี้ำาให์�ค์นี้ทั�งห์ลายมีาประสานี้กันี้
และพื่ากันี้ไปส่้จุูด้ห์มีายท้�ต�องการ	(ณัฏิฐพัื่นี้ธ์ิ	เขจูรนัี้นี้ท์,	2551)	ใช้�ค์วัามีสามีารถุ
ท้�สร�างแรงบันี้ด้าลใจูให์�ผู้้�อ่�นี้ทำางานี้อย่างเต็มีท้�	 เพ่ื่�อบรรลุวััตถุุประสงค์์ของการ
ทำางานี้อย่างเห์มีาะสมี		ม้ีปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิกับกลุ่มี	เป็นี้ค์วัามีสามีารถุท้�เกิด้ขึ�นี้ระห์ว่ัาง
ท้�ม้ีการทำางานี้ร่วัมีกันี้ห์ร่อร่วัมีอย้่ในี้เห์ตุการณ์เด้้ยวักันี้ในี้อันี้ท้�จูะทำาให์�กิจูกรรมี
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ของกลุ่มีประสบค์วัามีสำาเร็จู	(วิัฑ้์รย์	สิมีะโช้ค์ด้้,	2550)	ม้ีพื่ฤติกรรมีการทำางานี้ในี้
การใช้�อิทธิิพื่ลของบุค์ค์ลห์ร่อตำาแห์น่ี้งของบุค์ค์ลเพ่ื่�อให์�ผู้้�อ่�นี้ยินี้ยอมีปฏิิบัติงานี้	
เพ่ื่�อให์�สำาเร็จูตามีเป้าห์มีายในี้สถุานี้การณ์ใด้สถุานี้การณ์ห์นึี้�ง	 (ทัศึนี้า	แสวังศัึกดิ้�,	
2556)	 	 อ้กทั�งยังเป็นี้กระบวันี้การท้�ใช้�อิทธิิพื่ลให์�บุค์ค์ล	 ห์ร่อกลุ่มีบุค์ค์ลใช้�ค์วัามี
พื่ยายามีในี้การปฏิิบัติงานี้ในี้ห์นี้�าท้�ให์�บรรลุเป้าห์มีาย	 (Hersey,	 Blanchard	 &	
Johnson,	1996)	ใช้�อิทธิิพื่ลกับบุค์ค์ลอ่�นี้	และสามีารถุทำาให์�บุค์ค์ลอ่�นี้รับฟังและ
เห็์นี้ด้�วัยกับวััตถุุประสงค์์ของกลุ่มี	ยอมีทำาตามีค์ำาแนี้ะนี้ำาของเขา	ทั�งน้ี้�เพ่ื่�อให์�กลุ่มี
ด้ำาเนิี้นี้การตามีวััตถุุประสงค์์	(Locke,	1991)	ใช้�ค์วัามีสามีารถุในี้การมีองการณ์ไกล	
ปรับเปล้�ยนี้วิัธ้ิการด้ำาเนิี้นี้งานี้	 การกำาห์นี้ด้กลยุทธ์ิ	 และการทำางานี้ร่วัมีกับค์นี้อ่�นี้
ในี้องค์์กร	เพ่ื่�อนี้ำาไปส่้การเปล้�ยนี้แปลงซึึ่�งจูะสร�างค์วัามีเจูริญเติบโตและคุ์ณค่์าให์�
กับองค์์กร	 (Charan,	 Drotter	 &	 Noel,	 2001)	 เป็นี้กระบวันี้การเปล้�ยนี้แปลง
เจูตค์ต	ิค์วัามีเช่้�อ	และค์วัามีต�องการของผู้้�ตามีต�องได้�รับการเปล้�ยนี้แปลงจูากระด้บั
ตำ�าไปส่้ระดั้บท้�ส้งกว่ัา	 (Daft,	 2002)	 เป็นี้ค์วัามีสามีารถุท้�จูะช้้�แนี้ะ	 สั�งการ	
ห์ร่ออำานี้วัยการ	 ห์ร่อม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีของผู้้�อ่�นี้	 เพ่ื่�อให์�มุ่ีงไปส่้จุูด้ห์มีายท้�
กำาห์นี้ด้ไวั�	(Bennis	&	Nanus,	1997)	เป็นี้การใช้�อำานี้าจู	อิทธิิพื่ล	ห์ร่อค์วัามีสามีารถุ
ในี้การจู้งใจูให์�ค์นี้ปฏิิบัติตามีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้	 ค์วัามีต�องการ	 รวัมีทั�งค์วัามีสามีารถุท้�
จูะช้้�แนี้ะ	สั�งการ	ห์ร่ออำานี้วัยการ	ห์ร่อม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีของผู้้�อ่�นี้	เพ่ื่�อให์�มุ่ีง
ไปส่้จุูด้ห์มีายท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	(Ricky,	2013)	ตลอด้จูนี้การใช้�อิทธิิพื่ลในี้ร้ปแบบต่างๆ	
ทั�งพื่ฤติกรรมีและค์วัามีสามีารถุของบุค์ค์ลในี้การมีองการณ์ไกล	 การปรับเปล้�ยนี้
วิัธ้ิการด้ำาเนิี้นี้งานี้	การกำาห์นี้ด้กลยทุธ์ิและการทำางานี้ร่วัมีกับค์นี้อ่�นี้ในี้องค์์กร	เพ่ื่�อ
นี้ำาไปส่้การเปล้�ยนี้แปลงซึ่ึ�งจูะสร�างค์วัามีเจูริญเติบโตและคุ์ณค่์าให์�กับองค์์กร	
(Yukl,	2012)
	 จูากนิี้ยามีภาวัะผู้้�นี้ำาดั้งกล่าวัสรุปได้�ว่ัา	ภาวัะผู้้�นี้ำา	ห์มีายถึุง	พื่ฤติกรรมีท้�ผู้้�นี้ำา
แสด้งออกในี้ร้ปของกระบวันี้การ	ค์วัามีสามีารถุ	ห์ร่อกิจูกรรมี	ซึึ่�งก่อให์�เกิด้อิทธิิพื่ล
ต่อพื่ฤติกรรมีของบุค์ค์ลอ่�นี้โด้ยท้�บุค์ค์ลอ่�นี้จูะค์ล�อยตามีห์ร่อปฏิิบัติตามีผู้้�นี้ำา	เพ่ื่�อ
ให์�การด้ำาเนิี้นี้การบรรลุวััตถุุประสงค์์ในี้สถุานี้การณ์ใด้	 สถุานี้การณ์ห์นึี้�งห์ร่อเป็นี้
ไปตามีเป้าห์มีายท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	ภาวัะผู้้�นี้ำาจูะม้ีมีากห์ร่อนี้�อยขึ�นี้อย้่กับประสบการณ์	
และการฝึกฝนี้ของแต่ละบุค์ค์ล			เม่ี�อพิื่จูารณาเปร้ยบเท้ยบค์วัามีห์มีายของค์ำาว่ัา	
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“ผู้้�นี้ำา”	 กับ	 “ภาวัะผู้้�นี้ำา”	 จูะเห็์นี้ได้�ว่ัา	 ผู้้�นี้ำา	 ห์มีายถึุง	 บุค์ค์ลซึ่ึ�งจูะเนี้�นี้ในี้เร่�อง
บุค์ลิกภาพื่ของตัวัค์นี้ๆ	 นัี้�นี้	 แต่ภาวัะผู้้�นี้ำา	 จูะเป็นี้เร่�องพื่ฤติกรรมีของบุค์ค์ลนัี้�นี้ท้�
จูะช่้วัยส่งเสริมีในี้ด้�านี้การด้ำาเนิี้นี้การของห์ม่้ีค์ณะให์�เป็นี้ไปอย่างม้ีประสิทธิิภาพื่
และประสบค์วัามีสำาเร็จู	

 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูู้้นำาในศตวรรษท่ี 21
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาในี้ศึตวัรรษท้�	21	ไม่ีได้�ม้ีห์นี้�าท้�เพ้ื่ยงบริห์ารงานี้ให์�โค์รงการต่าง	ๆ	
ขององค์์กรให์�ลุล่วังไปตามีวััตถุุประสงค์์ของโค์รงการเท่านัี้�นี้	 แต่ยังต�องปรับปรุง
เปล้�ยนี้แปลงองค์์กรให์�ทันี้สมัียและทันี้ต่อการเปล้�ยนี้แปลงของโลกาภวัิัตน์ี้	ส่งเสริมี
บุค์ลากรให์�สามีารถุพื่ฒันี้าองค์์กร	สามีารถุแข่งขันี้กับองค์์กรอ่�นี้ได้�	ปรับปรุงระบบ
การบรหิ์ารงานี้และทำางานี้ให์�รวัด้เร็วัเกดิ้ประสทิธิิภาพื่ไปส่้เป้าห์มีายและผู้ลสำาเร็จู
ม้ีค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์	 สร�างโอกาสในี้การแสวังห์าวัิธ้ิการ	 เทค์นี้ิค์ห์ร่อกลยุทธ์ิมีา
ปรับปรุงระบบการทำางานี้กระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรเกิด้ค์วัามีท�าทาย	และสามีารถุทำางานี้
ร่วัมีกับบุค์ลากรได้�	 	 ยังใช้�กระบวันี้การทำางานี้ท้�เป็นี้ระบบและทันี้สมัีย	 เพ่ื่�อเป็นี้
เค์ร่�องม่ีอในี้การพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ของบุค์ลากรให์�เข�มีแข็ง		อ้กทั�งยังเนี้�นี้การทำางานี้
เป็นี้ท้มีและสร�างเค์ร่อข่ายให์�เกิด้ค์วัามีร่วัมีม่ีอร่วัมีใจูในี้การทำางานี้	 โด้ยเฉพื่าะ
ม้ีการส่�อสารท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่	โด้ยใช้�นี้วััตกรรมีและเทค์โนี้โลยม้ีาช่้วัยในี้การบริห์าร
และจัูด้การ	(Rost,	1991)
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาในี้ศึตวัรรษท้�	21	จึูงม้ีลักษณะทำางานี้เชิ้งรุกภายใต�ค์วัามีกด้ดั้นี้ห์ร่อ
โลกท้�กำาลังเปล้�ยนี้แปลงผู้้�นี้ำาจึูงต�องปรับตนี้เองให์�ทันี้กับการเปล้�ยนี้แปลงรวัมีทั�ง
ม้ีค์วัามีเมีตตาให์�ค์วัามีช่้วัยเห์ล่อบุค์ลากร	และค์ำานึี้งถึุงผู้ลประโยช้น์ี้ของส่วันี้รวัมี
มีากกว่ัาส่วันี้ตนี้		สร�างแรงบันี้ด้าลใจูแกบุ่ค์ลากร		กระตุ�นี้ให์�เกิด้ค์วัามีมุ่ีงมัี�นี้ในี้การ
ทำางานี้		ม้ีค์วัามีพื่ยายามีในี้การทำางานี้จูนี้ประสบผู้ลสำาเร็จู		อ้กทั�งจูะต�องประกอบ
ด้�วัยลักษณะเด่้นี้ในี้	 6	ประการ	 ดั้งน้ี้�	 	 1)	 ศัึกยภาพื่ในี้การทำางานี้ส้ง	 2)	 เนี้�นี้ผู้ล
สัมีฤทธิิ�ในี้การทำางานี้			3)	ใช้�ห์ลักการทำางานี้เปน็ี้ท้มี		4)	เป็นี้ต�นี้แบบทางจูรยิธิรรมี	
5)	สามีารถุจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีและบรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย		และ	6)	ใช้�
นี้วััตกรรมีและเทค์โนี้โลย้ดิ้จิูตอลในี้การบริห์ารจัูด้การ	(Bill,	2021).	
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	 ร้ปแบบของภาวัะผู้้�นี้ำาในี้ศึตวัรรษท้�	21	จูะม้ีห์ลายร้ปแบบ		เช่้นี้	ภาวัะผู้้�นี้ำา
สมีดุ้ล	 ภาวัะผู้้�นี้ำากลยุทธ์ิ	 ภาวัะผู้้�นี้ำาเชิ้งสร�างสรรค์์	 ภาวัะผู้้�นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลง	
ภาวัะผู้้�นี้ำาคุ์ณภาพื่	ภาวัะผู้้�นี้ำาแบบเพิื่�มีคุ์ณค่์า	และ	ภาวัะผู้้�นี้ำาแบบส่งเสริมีสุขภาพื่		
เป็นี้ต�นี้	

 ความหมายของภาวะผูู้้นำาส่งเสริมสุขภาพ
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 ห์มีายถึุง	 บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามีโด้ด้เด้่นี้ด้�านี้การด้้แล
รักษาสุขภาพื่แก่บุค์ลากรในี้องค์์กรขับเค์ล่�อนี้การเปล้�ยนี้แปลงในี้ทุกระดั้บของ
ระบบสุขภาพื่เพ่ื่�อให์�บรรลุเป้าห์มีายม้ีการปฏิิร้ปพัื่ฒนี้าระบบสุขภาพื่อยา่งต่อเน่ี้�อง
โด้ยส่งเสริมีให์�ม้ีการฝึกอบรมีท้�จูำาเป็นี้สำาห์รับการจัูด้การด้�านี้สุขภาพื่และสร�างท้มี
งานี้ท้�เข�มีแข็งในี้การส่งเสริมีสุขภาพื่	(Reuben,	Annette	&	Katharine,	2018)	
เป็นี้บุค์ค์ลท้�ส่งเสริมีสุขภาพื่ของบุค์ลากรให์�เอ่�อต่อค์วัามีสำาเร็จูขององค์์กร	พัื่ฒนี้า
ตนี้เองให์�ก�าวัห์นี้�าอย้่เสมีอ	 โด้ยเป็นี้ต�นี้แบบในี้การด้้แลรักษาสุขภาพื่สนัี้บสนุี้นี้
กิจูกรรมีการออกกำาลังกาย	การด้้แลด้�านี้สุขภาพื่จิูต	ด้้แลด้�านี้อาห์ารในี้องค์์กรเพ่ื่�อ
จู้งใจูให์�บุค์ลากรพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้	(Clark,	2012)	พื่ฤติกรรมีของ
ผู้้�นี้ำาในี้การแสวังห์าค์วัามีร้�ในี้การนี้ำาประยุกต์ใช้�ในี้การบริการสุขภาพื่อย่างต่อเน่ี้�อง	
กระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรเร้ยนี้ร้�ด้�วัยตนี้เองเกิด้ค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์และคิ์ด้นี้อกกรอบในี้
การทำางานี้ของบุค์ลากร	 	 ม้ีการวัางแผู้นี้ป้องกันี้ด้้แลรักษาสุขภาพื่ของบุค์ลากร
อย่างเป็นี้ระบบ	จัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีในี้องค์์กรให์�ปลอด้ภัย		เป็นี้ผู้้�นี้ำาเทค์โนี้โลย้		ในี้
การด้้แลป้องกันี้ปัญห์าสุขภาพื่แก่บุค์ลากร	สามีารถุส่�อสารเทค์นิี้ค์และกลยุทธ์ิในี้
การป้องกันี้และแก�ไขด้�านี้สุขภาพื่	 โด้ยใช้�ศัึกยภาพื่ในี้การทำางานี้อย่างเต็มีค์วัามี
สามีารถุทั�งด้�านี้ท้มีงานี้การคิ์ด้เชิ้งวิัพื่ากษ์	ค์วัามีฉลาด้ทางอารมีณ์และการบริการ
สุขภาพื่	(Patrick,	2011)	พื่ฤติกรรมีของผู้้�นี้ำาท้�ทำางานี้โด้ยมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�		เนี้�นี้การ
วัางแผู้นี้กลยุทธ์ิ	 การใช้�ค์วัามีคิ์ด้กลยุทธ์ิเพ่ื่�อสร�างบรรยากาศึในี้การทำางานี้ให์�เกิด้
ค์วัามีอบอุ่นี้	 บรรยากาศึแบบเปิด้โด้ยมุ่ีงพัื่ฒนี้าองค์์กรไปส่้ค์วัามีปลอด้ภัย	
(Siriwardena,	 2006)	 พื่ฤติกรรมีของผู้้�นี้ำาในี้การสร�างและส่�อสารการบริการ
สุขภาพื่ท้�ด้้	 	 โด้ยช้้�ให์�เห็์นี้ว่ัาองค์์กรจูะเจูริญเติบโตและม้ีสภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้จูากปัจูจุูบันี้
อยา่งน่ี้าเช่้�อถุ่อ	น่ี้าสนี้ใจู	และม้ีค์วัามีเป็นี้ไปได้�จูริง	ต�องพัื่ฒนี้าบุค์ลากรให์�ม้ีคุ์ณภาพื่
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ช้้วิัตในี้การทำางานี้อยา่งเห์มีาะสมี	เพ่ื่�อเป็นี้พื่ลังขับเค์ล่�อนี้ต่อการสร�างอนี้าค์ตของ
องค์์กรรวัมีถึุงเป็นี้ผู้้�ท้�ม้ีบทบาทและเป็นี้แบบอย่างในี้ค์วัามีสมีดุ้ลระห์ว่ัางค์วัามีเป็นี้
อิสระและค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบเนี้�นี้การทำางานี้เป็นี้ท้มีและมุ่ีงเนี้�นี้ท้�การปรับปรุง
ผู้ลสัมีฤทธิิ�	 ทำางานี้อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่และสามีารถุทำางานี้นี้อกกรอบได้�อย่างม้ี
ประสิทธิิภาพื่	(Christie,	2020)	ค์วัามีสามีารถุของผู้้�นี้ำาในี้การปรับปรุงเปล้�ยนี้แปลง
บทบาทของผู้้�นี้ำาจูากการกำากับ	 ค์วับคุ์มีประสิทธิิผู้ลขององค์์กรส่้การให์�การ
สนัี้บสนุี้นี้	 อำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก	 เนี้�นี้การบริการสุขภาพื่ท้�ด้้เลิศึแก่บุค์ลากร	 เพ่ื่�อ
แสวังห์าค์วัามีร้�มีาพัื่ฒนี้าองค์์กรให์�ม้ีสุขภาพื่ด้้อย้เ่สมีอ		พัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ภาวัะผู้้�นี้ำา
ให์�เข�มีแข็ง	 พัื่ฒนี้าการเร้ยนี้ร้�อย่างม่ีออาช้้พื่	 	 และใช้�นี้วััตกรรมีและเทค์โนี้โลยใ้นี้
การตัด้สินี้ใจูและพัื่ฒนี้าทรัพื่ยากรอย่างคุ์�มีค่์า	(Edmonstone,	2011)	พื่ฤติกรรมี
ของผู้้�นี้ำาในี้การสร�างแรงบันี้ด้าลใจูและจูง้ใจูให์�บุค์ลากรพื่ฒันี้าค์วัามีร้�	ประสบการณ์
และค์วัามีสามีารถุเพ่ื่�อนี้ำาองค์์กรส่้ค์วัามีมัี�นี้ค์งปลอด้ภัย	โด้ยมุ่ีงพัื่ฒนี้าให์�บุค์ลากร
ม้ีสุขภาพื่ด้้ทั�งกายและใจู	ป้องกันี้รักษาภยันี้ตรายจูากสิ�งต่าง	ๆ	มีากระทบต่อการ
ด้ำารงช้้วิัตของบุค์ลากรในี้องค์์กรรวัมีทั�งพื่ฤติกรรมีของผู้้�นี้ำาในี้การพัื่ฒนี้าตนี้เองด้�านี้
การป้องกันี้ด้้แลรักษาสุขภาพื่	 รวัมีทั�งส่งเสริมีสุขภาพื่แก่บุค์ลากร	 โด้ยม้ีร้ปแบบ
และกลยุทธ์ิในี้การบริการสุขภาพื่อย่างห์ลากห์ลาย	 	 ตลอด้จูนี้ส่งเสริมีให์�ม้ีการ
พัื่ฒนี้าทรัพื่ยากรมีนุี้ษย์ด้�วัยวิัธ้ิการต่าง	ๆ	ขณะเด้้ยวักันี้ยัง	ห์มีายถึุง	ผู้้�ท้�ม้ีค์วัามีร้�
ค์วัามีสามีารถุในี้การเปล้�ยนี้แปลงตนี้เองไปส่้การมีสุ้ขภาวัะท้�ด้้และสามีารถุกระตุ�นี้	
ผู้ลักดั้นี้	 และขับเค์ล่�อนี้ชุ้มีช้นี้ให์�เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงไปส่้การมี้พื่ฤติกรรมีท้�
พึื่งประสงค์์	(Lei	Yao, Ping	Li	&	Helen,	2021)
	 จูากค์วัามีห์มีายของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 ดั้งกล่าวัข�างต�นี้	 จึูงสามีารถุ
สรุปได้�ว่ัา	 ห์มีายถึุง	 คุ์ณลักษณะพื่ฤติกรรมีและค์วัามีสามีารถุของผู้้�บริห์ารท้�
แสด้งออกถุึงการแสวังห์าค์วัามีร้�อย่างต่อเน่ี้�องในี้การพัื่ฒนี้าตนี้เองและพัื่ฒนี้า
บุค์ลากรให์�เกิด้การเร้ยนี้ร้�อยา่งต่อเน่ี้�องในี้การพัื่ฒนี้าการส่งเสริมีสุขภาพื่	สนัี้บสนุี้นี้
ให์�ม้ีการทำางานี้เป็นี้ท้มีเนี้�นี้การส่�อสาร	 สร�างแรงบันี้ด้าลใจูและจู้งใจูให์�บุค์ลากร
พัื่ฒนี้าค์วัามีร้�	 ประสบการณ์และค์วัามีสามีารถุด้�านี้การส่งเสริมีสุขภาพื่เพ่ื่�อนี้ำา
องค์์กรไปส่้ค์วัามีปลอด้ภัย
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 ความสำาคัญของภาวะผูู้้นำาส่งเสริมสุขภาพ
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่ช่้วัยทำาให์�การบริห์ารงานี้ประสบผู้ลสำาเร็จู		ม้ีการ
วัางแผู้นี้กลยุทธ์ิอย่างชั้ด้เจูนี้	ม้ีการพัื่ฒนี้าระบบการด้้แลรักษาสุขภาพื่ของบุค์ลากร
ในี้องค์์กร	โด้ยมุ่ีงส่้องค์์กรแห่์งค์วัามีปลอด้ภยั		นัี้กวิัช้าการให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะ
ผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	ดั้งน้ี้�
	 MacPhee,	Chang	&	Lee	(2013)	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุข
ภาพื่ว่ัา	 เป็นี้ผู้้�นี้ำาสมัียให์ม่ีท้�สามีารถุเป็นี้ต�นี้แบบในี้การด้้แลรักษาสุขภาพื่	 เนี้�นี้
จูริยธิรรมีในี้การบริการ	ช่้วัยพัื่ฒนี้าการคิ์ด้สร�างสรรค์์อย้่เสมีอนี้ำาค์วัามีแปลกให์ม่ี
มีาส่้การพัื่ฒนี้าองค์์กร	รวัมีทั�งกระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรพัื่ฒนี้างานี้ให์�เกิด้ค์วัามีก�าวัห์นี้�า
เพ่ื่�อสร�างค์วัามีได้�เปร้ยบในี้การส่งเสริมีสุขภาพื่		
	 Stanley	(2012)	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	สามีารถุช่้วัย
พัื่ฒนี้าผู้้�นี้ำาให์�มุ่ีงเนี้�นี้การเปล้�ยนี้แปลงเร่�องการพัื่ฒนี้าระบบและการสร�างมีาตรฐานี้
ด้�านี้สุขภาพื่ของบุค์ลากร	 จูะให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อการประเมิีนี้เพ่ื่�อทราบถึุงค์วัามี
ต�องการของผู้้�รับบริการในี้การปอ้งกันี้การด้้แลสุขภาพื่	โด้ยเนี้�นี้พัื่ฒนี้าบุค์ลากรให์�
ม้ีสุขภาพื่ร่างกายแข็งแรงสมีบ้รณ์	 สร�างบรรยากาศึองค์์กรแบบเปิด้และพัื่ฒนี้า
ระบบการให์�การบริการสุขภาพื่อย่างต่อเน่ี้�อง		
	 De	Casterle,	 An, Marc	& Koen	 (2008)	 ให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่	ช่้วัยวัางแผู้นี้		กำากับ	ติด้ตามี	และประเมิีนี้ผู้ล	การส่งเสริมีสุขภาพื่
บุค์ลากรให์�เข�มีแข็ง	ส่งเสริมีการพื่ฒันี้าทรัพื่ยากรมีนี้ษุย	์ให์�โอกาสบคุ์ลากร	พื่ฒันี้า
ทักษะในี้การตัด้สินี้ใจูด้�านี้สุขภาพื่และการพัื่ฒนี้าเพ่ื่�อให์�เกิด้ค์วัามีไวั�วัางใจูสามีารถุ
ด้ำาเนิี้นี้งานี้ไปในี้ทิศึทางท้�ถุ้กต�อง	ในี้ขณะเด้้ยวักันี้เนี้�นี้วิัสัยทัศึน์ี้ในี้การบริการด้�านี้
สุขภาพื่
	 Reuben,	 Annette	 &	 Katharine	 (2018)	 ให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่เป็นี้ร้ปแบบของผู้้�นี้ำาท้�เนี้�นี้การพัื่ฒนี้าตนี้เองในี้การด้้แลรักษาสุขภาพื่
โด้ยใช้�แรงจู้งใจูกระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรแสงห์าค์วัามีร้�เทค์นิี้ค์ในี้การส่งเสริมีสุขภาพื่อย่าง
ต่อเน่ี้�องภายใต�บรรยากาศึและสุขภาพื่ขององค์์กร	ค์ำานึี้งถึุงการทำางานี้ท้�ม้ีเป้าห์มีาย
และม้ีคุ์ณค่์า	สร�างค์วัามีได้�เปร้ยบในี้การแข่งขันี้	 โด้ยใช้�การส่�อสารห์ลายช่้องทาง
ให์�เกิด้ค์วัามีเข�าใจูตรงกันี้	ป้องกันี้ข�อผิู้ด้พื่ลาด้และล�มีเห์ลวัในี้การปฏิิบัติงานี้	
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	 Kristin	 (2020)	 ให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่ช่้วัยเพิื่�มี
ประสิทธิิผู้ลขององค์์กรมุ่ีงส่้ค์วัามีเป็นี้เลิศึ	โด้ยใช้�การเร้ยนี้ร้�เป็นี้ท้มีในี้การยกระดั้บ
ศัึกยภาพื่ของบุค์ลากร	สร�างสรรค์์พัื่ฒนี้าแนี้วัคิ์ด้ให์ม่ีๆมีาใช้�ในี้การส่งเสริมีและการ
บริการสุขภาพื่ของบุค์ลากรในี้องค์์กรให์�เป็นี้ท้�ยอมีรับ	และศึรัทธิา
	 Marcela	(2015)	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	เป็นี้ร้ปแบบ
ผู้้�นี้ำาสมัียให์ม่ีท้�เอ่�อต่อประสิทธิิผู้ลขององค์์กร	กระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรเกิด้ค์วัามีสามัีค์ค้์
กลมีเกล้ยวัร่วัมีม่ีอร่วัมีใจูในี้การทำางานี้ภายใต�องค์์กรท้�เนี้�นี้ค์วัามีปลอด้ภัย		ส่งเสริมี
สนัี้บสนุี้นี้ให์�บุค์ลากรได้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การด้้แลป้องกันี้ปัญห์าสุขภาพื่	 ส่งเสริมีการ
ทำางานี้เป็นี้ท้มีให์�เกิด้ประสิทธิิผู้ล		กระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรได้�ใช้�ศัึกยภาพื่ในี้การทำางานี้
อย่างเต็มีค์วัามีสามีารถุ	 ท้�สำาคั์ญสร�างบรรยากาศึขององค์์กรให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัย
แก่บุค์ลากรในี้องค์์กรอ้กทั�งทำาให์�เกิด้การยอมีรับนัี้บถุ่อจูากผู้้�รับบริการตลอด้จูนี้
ทำาให์�เกิด้ค์วัามีเสมีอภาค์และเป็นี้ธิรรมีแก่บุค์ลากรและผู้้�รับบริการ	 เกิด้ค์วัามีพึื่ง
พื่อใจูและประทับใจูต่อการใช้�บริการ	
	 ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่นัี้บว่ัาม้ีค์วัามีสำาคั์ญเพื่ราะช่้วัยในี้การตัด้สินี้ใจูของ
ผู้้�บริห์ารเพ่ื่�อให์�การด้ำาเนี้นิี้งานี้ไปในี้ทศิึทางท้�ถุ้กต�อง	ในี้ขณะเด้้ยวักันี้เนี้�นี้วิัสัยทัศึน์ี้
การส่งเสริมีสุขภาพื่ส่้เป้าห์มีาย	 กระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรแสวังห์าค์วัามีร้�เทค์นิี้ค์และ
กลยุทธ์ิในี้การส่งเสริมีสุขภาพื่บุค์ลากรอย่างต่อเน่ี้�องภายใต�บรรยากาศึแบบเปิด้	
ช่้วัยเพิื่�มีประสิทธิิผู้ลขององค์์กรมุ่ีงส่้ค์วัามีเป็นี้เลิศึ	ท้�สำาคั์ญกระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรเกิด้
ค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์และคิ์ด้นี้อกกรอบในี้การทำางานี้	ส่งเสริมีสนัี้บสนุี้นี้ให์�บคุ์ลากร
ได้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การเร้ยนี้ร้�เป็นี้ท้มีและกระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรได้�ใช้�ศัึกยภาพื่ในี้การ
ทำางานี้อย่างเต็มีค์วัามีสามีารถุ		

 องค์ประกอบของภาวะผูู้้นำาส่งเสริมสุขภาพ
	 นัี้กวิัช้าการ	กล่าวัถึุง	องค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	ดั้งน้ี้�
	 สุรพื่ล	 สาลิกา	 (2558	 :	 21-27)	 กล่าวัถึุง	 องค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่	 ประกอบด้�วัย	 การทำางานี้เป็นี้ท้มีอย่างม้ีประสิทธิิภาพื่การด้้แล
สุขภาพื่แบบองค์์รวัมีให์�มีค้์วัามีสมีดุ้ลทั�งด้�านี้ร่างกาย	จิูตใจู	วิัญญาณ	อารมีณ์	สังค์มี	
เศึรษฐกิจู	และสิ�งแวัด้ล�อมี	 เนี้�นี้การด้้แลสุขภาพื่ตนี้เองโด้ยให์�บุค์ลากรม้ีส่วันี้ร่วัมี
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และม้ีอิสระของค์วัามีคิ์ด้ในี้การวัางแผู้นี้และตัด้สินี้ใจูในี้การด้้แลรักษา	ส่งเสริมีให์�
บุค์ลากรพื่ร�อมีใจูห์�บริการด้�วัยค์วัามีเต็มีใจู	สร�างวััฒนี้ธิรรมีการเร้ยนี้ร้�อย่างต่อเน่ี้�อง
ปรับปรุงระบบงานี้บริการอยา่งต่อเน่ี้�องโด้ยใช้�ค์วัามีร้�เชิ้งวิัช้าการและเทค์โนี้โลยม้ีา
ประยุกต์ในี้การแก�ปัญห์าการทำางานี้	 นี้ำาบทเร้ยนี้ในี้การปฏิิบัติท้�ด้้มีาแลกเปล้�ยนี้
ให์�เกิด้ระบบงานี้ท้�ม้ีคุ์ณภาพื่มุ่ีงเนี้�นี้เร่�องค์วัามีเท่าเท้ยมีและค์วัามีเสมีอภาค์เพ่ื่�อให์�
ผู้้�รับบริการได้�รับบริการท้�ด้้ได้�มีาตรฐานี้ตามีสิทธิิท้�พึื่งม้ีพึื่งได้�	ม้ีจูริยธิรรมีเป็นี้ผู้้�ท้�ม้ี
การประพื่ฤติปฏิิบัติถุ้กต�องตามีกฎห์มีาย	คุ์ณธิรรมี	จูริยธิรรมี	ตลอด้จูนี้มีาตรฐานี้
วิัช้าช้้พื่ของตนี้เอง	โด้ยมุ่ีงเนี้�นี้ประโยช้น์ี้ส่วันี้รวัมี	
	 Siriwardena	 (2006	 :	 125-128)	 กล่าวัถึุง	 องค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่	ประกอบด้�วัยพื่ฤติกรรมีของผู้้�นี้ำาในี้การวัางแผู้นี้	 กำากับ	 ติด้ตามี
การส่งเสริมีสุขภาพื่	การส่งเสริมีสร�างเกณฑ์์มีาตรฐานี้ด้�านี้สุขภาพื่โด้ยช้้�ให์�เห็์นี้ว่ัา
องค์์กรจูะเจูริญเติบโตและม้ีสภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้จูากปัจูจุูบันี้อยา่งน่ี้าเช่้�อถุ่อ	น่ี้าสนี้ใจูและ
ม้ีค์วัามีเป็นี้ไปได้�จูริง	 ต�องพัื่ฒนี้าบุค์ลากรให์�ม้ีสุขภาพื่ท้�ด้้เพ่ื่�อเป็นี้พื่ลังขับเค์ล่�อนี้
ต่อการสร�างอนี้าค์ตขององค์์กร	 รวัมีทั�งใช้�การส่�อสารห์ลายช่้องทางและการจูัด้
บรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย
	 Ferguson	 (2007	 :	 212	 –	 224)	 กล่าวัถึุง	 องค์์ประกอบภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่ประกอบด้�วัยการแสวังห์าเทค์นิี้ค์ห์ร่อวิัธ้ิการส่งเสริมีสุขภาพื่มีา
พัื่ฒนี้าระบบการส่งเสริมีสุขภาพื่อย่างต่อเน่ี้�อง	การสร�างแรงบันี้ด้าลใจูและจู้งใจูให์�
บุค์ลากรพัื่ฒนี้าค์วัามีร้�	 ประสบการณ์และค์วัามีสามีารถุเพ่ื่�อนี้ำาองค์์กรไปส่้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	โด้ยเนี้�นี้การส่งเสริมีการทำางานี้เป็นี้ท้มี	การส่งเสริมีสุขภาพื่แบบองค์์รวัมี	
โด้ยมุ่ีงพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้ของบุค์ลากร	 โด้ยจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมี
บรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย
	 McKeon,	Norris,	Webb	&	Hix	(2009	:	373-378)	กล่าวัถึุง	องค์์ประกอบ
ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 การวัางแผู้นี้กำากับค์วับคุ์มีการบริการสุขภาพื่	 การ
ส่งเสริมีด้้แลรักษาสุขภาพื่แบบองค์์รวัมี		การให์�การสนัี้บสนุี้นี้	อำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก	
ด้�านี้ทรัพื่ยากร	 เนี้�นี้การพื่ัฒนี้าทรัพื่ยากรมีนีุ้ษย์และการสอนี้งานี้	 นี้ิเทศึงานี้การ
ส่งเสริมีสุขภาพื่แก่บุค์ลากร	ใช้�การส่�อสารท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่	แสวังห์าค์วัามีร้�	เทค์นิี้ค์
ห์ร่อวิัธ้ิการมีาพัื่ฒนี้างานี้อย้เ่สมีอ		การทำางานี้เป็นี้ท้มี	การพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้
การทำางานี้ของบุค์ลากร	 และการจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีทางบวักเพ่ื่�อให์�เกิด้ค์วัามี
ปลอด้ภัย
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	 Howieson	&	Thaigarajah	(2011	:	7–18)	กล่าวัถึุง	องค์์ประกอบภาวัะ
ผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 ประกอบด้�วัยการพื่ัฒนี้าระบบการส่งเสริมีสุขภาพื่	 โด้ยม้ี
ร้ปแบบและกลยุทธ์ิในี้การส่งเสริมีสุขภาพื่อย่างห์ลากห์ลาย	 การด้้แลป้องกันี้
สุขภาพื่ของบุค์ลากรโด้ยเนี้�นี้แบบองค์์รวัมี	 เนี้�นี้การทำางานี้เป็นี้ท้มี	 การจัูด้
บรรยากาศึแบบมิีตรภาพื่โด้ยค์ำานึี้งถึุงค์วัามีสุขและค์วัามีปลอด้ภัย	 ส่งเสริมีให์�
บุค์ลากรแสวังห์าเทค์นิี้ค์และวิัธ้ิการในี้การส่งเสริมีสุขภาพื่ของบุค์ลากรอย่าง
ต่อเน่ี้�อง	ตลอด้จูนี้ส่งเสริมีให์�ม้ีการพัื่ฒนี้าทรัพื่ยามีนุี้ษย์ให์�เกิด้คุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การ
ทำางานี้ด้�วัยวิัธ้ิการต่างๆ
	 Stanley	 (2012	 :	 119	 -126)	 ได้�กล่าวัถึุง	 องค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่เป็นี้ผู้้�วัางแผู้นี้	 กำากับติด้ตามี	 และการประเมีินี้ผู้ลการส่งเสริมี	
สุขภาพื่ของบุค์ลากร	แสวังห์ากลยุทธ์ิ	วิัธ้ิการห์ร่อเทค์นิี้ค์ในี้การพัื่ฒนี้าระบบการ
ส่งเสริมีสุขภาพื่อย่างต่อเน่ี้�อง	 โด้ยใช้�ภาวัะผู้้�นี้ำาจู้งใจู	 เป็นี้ท้�ปรึกษาและพ้ื่�เล้�ยงให์�
บุค์ลากรพัื่ฒนี้าตนี้เองให์�เกิด้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าในี้องค์์กร	ทำางานี้ตามีวััตถุุประสงค์์	การ
ส่�อสารท้�ด้้	การสร�างแรงบันี้ด้าลใจูให์�บุค์ลากรห์ร่อกลุ่มีทำางานี้ให์�ประสบผู้ลสำาเร็จู
ตามีเป้าห์มีาย	 โด้ยท้�ผู้้�นี้ำาใช้�ภาวัะผู้้�นี้ำาในี้การปฏิิบัติการและอำานี้วัย	ค์วัามีสะด้วัก	
การสร�างวิัสัยทัศึน์ี้ร่วัมี		การสอนี้งานี้	การสร�างบรรยากาศึแห่์งค์วัามีไวั�วัางใจู	การ
พัื่ฒนี้าองค์์กรให์�เกิด้ค์วัามีปลอด้ภัย
	 Edmonstone	 (2011	 :	 337-353)	 กล่าวัถึุง	 องค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำา
ส่งเสริมีสุขภาพื่	 ประกอบด้�วัยการม้ีวิัสัยทัศึน์ี้ร่วัมี	 การทำางานี้เป็นี้ท้มี	 การด้้แล
ป้องกันี้และรักษาสุขภาพื่แบบองค์์รวัมีให์�กับบุค์ลากร	 การพัื่ฒนี้าระบบการ
ส่งเสริมีสุขภาพื่ให์�เป็นี้มีาตรฐานี้โด้ยใช้�การส่�อสารห์ลายช่้องทาง	การมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�	
การจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีเชิ้งบวักโด้ยเนี้�นี้การสร�างค์วัามีสุข	ค์วัามีมัี�นี้ค์งและปลอด้ภัย
ให์�กับบุค์ลากร	และการพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้ให์�กับบุค์ลากร		
	 Jackson	(2013	:	572-580)	กล่าวัถึุง	องค์์ประกอบภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	
เนี้�นี้การสอนี้งานี้ด้�านี้สุขภาพื่	 และนิี้เทศึงานี้แก่บุค์ลากร	 เพ่ื่�อแสวังห์าค์วัามีร้�	
เทค์นิี้ค์ห์ร่อกลยุทธิ์มีาพื่ัฒนี้าส่งเสริมีและการบริการสุขภาพื่อย้่เสมีอ	 การพื่ัฒนี้า
ระบบการส่งเสริมีสุขภาพื่เพ่ื่�อตอบสนี้องผู้้�รับบริการ	 และการนี้ำานี้วััตกรรมีและ
เทค์โนี้โลยม้ีาใช้�ในี้การตดั้สินี้ใจู		ม้ีค์วัามีมุ่ีงมัี�นี้ในี้ผู้ลของการทำางานี้	เป็นี้แบบอยา่ง
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ท้�ด้้ในี้ด้�านี้จูริยธิรรมี	 เนี้�นี้การเร้ยนี้ร้�เป็นี้ท้มี	 ม้ีค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์ผู้ลงานี้ให์ม่ีๆ	
ตลอด้จูนี้ใช้�ห์ลักของการส่�อสาร	และมีนุี้ษยสัมีพัื่นี้ธ์ิกับผู้้�รับบริการ
	 MacPhee,	Chang	&	Lee	(2013	:	21-29)	กล่าวัถึุง	องค์์ประกอบของภาวัะ
ผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	เป็นี้พื่ฤติกรรมีของบุค์ค์ลท้�ทำางานี้โด้ยมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�		เนี้�นี้การ
วัางแผู้นี้กลยทุธ์ิ	การใช้�ค์วัามีคิ์ด้กลยทุธ์ิเพ่ื่�อแก�ไขปัญห์าเก้�ยวักับการบริการสุขภาพื่		
ม้ีการด้้แลสุขภาพื่บุค์ลากรแบบองค์์รวัมี	 จูัด้สภาพื่บรรยากาศึขององค์์กรให์�
ปลอด้ภัยอย่างเห์มีาะสมี	โด้ยมุ่ีงพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้ของบุค์ลากรให์�
เกิด้ค์วัามีมัี�นี้ค์งและปลอด้ภัย
	 จูากแนี้วัคิ์ด้เก้�ยวักับองค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่สามีารถุนี้ำา
มีาสังเค์ราะห์์ดั้งตารางด้�านี้ล่าง

																			นี้ักวัิช้าการ																																																												
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1.	การด้้แลสุขภาพื่แบบองค์์รวัมี       6 

2.	การให์�บุค์ลากรมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การ

วัางแผู้นี้และตัด้สินี้ใจูในี้การด้้แลรักษา

สุขภาพื่	


1

	3.การส่งเสริมีให์�บุค์ลากรพื่ร�อมีใจูให์�

บริการด้�วัยค์วัามีเต็มีใจู  
2

4.	การนี้ำาวัิธิ้การเทค์นี้ิค์ห์ร่อกลยุทธิ์มีา

พื่ัฒนี้าการส่งเสริมีสุขภาพื่อย่างต่อเนี้่�อง   
3

5.	การพื่ัฒนี้าระบบการส่งเสริมีสุขภาพื่        7 
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6.การนี้ำานี้วััตกรรมีและเทค์โนี้โลย้	มีา

ประยุกต์ใช้�ในี้การแก�ปัญห์าและตัด้สินี้

ใจูระบบงานี้บริการสุขภาพื่

  2

7.การบริการด้�วัยค์วัามีเท่าเท้ยมีและ

ค์วัามีเสมีอภาค์
  2

8.	การมี้จูริยธิรรมี	และมีาตรฐานี้

วัิช้าช้้พื่
  2

9.การวัางแผู้นี้	กำากับ	ติด้ตามีการส่ง

เสริมีสุขภาพื่		
     5 

10.การสร�างเกณฑ์์มีาตรฐานี้สุขภาพื่   2

11.การส่�อสารท้�มี้ประสิทธิิภาพื่       6 
12.การจูัด้สภาพื่แวัด้ล�อมีและ

บรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย
       7 

13.	การสร�างแรงบันี้ด้าลใจูให์�บุค์ลากร

พื่ัฒนี้าค์วัามีร้�	ประสบการณ์ด้�านี้

สุขภาพื่

  2

14.	การทำางานี้เป็นี้ท้มี      5 
15.การพื่ัฒนี้าค์ุณภาพื่ช้้วัิตในี้การ

ทำางานี้
      		6 

16.การอำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก	ด้�านี้

ทรัพื่ยากร
  2

17.การพื่ัฒนี้าทรัพื่ยากรมีนีุ้ษย์    3
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18.การสอนี้งานี้	ท้�ปรึกษาและนี้ิเทศึ

งานี้การส่งเสริมีสุขภาพื่แก่บุค์ลากร
 

 3

19.การสร�างวัิสัยทัศึนี้์ร่วัมี   2

20.การมีุ่งผู้ลสัมีฤทธิิ�   		2

21.	การมี้ค์วัามีค์ิด้สร�างสรรค์์  		1

22.มีนีุ้ษยสัมีพื่ันี้ธิ์กับผู้้�รับบริการ  		1

	 จูากตารางจูะเห์็นี้ได้�ว่ัา	 นัี้กวิัช้าการมี้ค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้สอด้ค์ล�องกันี้เก้�ยวักับ
องค์์ประกอบของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 	 โด้ยองค์์ประกอบท้�ม้ีค์วัามีถุ้�ตั�งแต่	
5	ค์นี้	ม้ีองค์์ประกอบด้�วัยกันี้		7	ด้�านี้	ได้�แก่		1)		การพัื่ฒนี้าระบบการส่งเสริมีสุข
ภาพื่	2)	การจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีและบรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย	3)	การด้้แล
สุขภาพื่ของบคุ์ลากรแบบองค์์รวัมี	4)	การพื่ฒันี้าคุ์ณภาพื่ช้้วัติในี้การทำางานี้	5)	การ
ส่�อสารท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่	6)	การวัางแผู้นี้	กำากับ	ติด้ตามีการส่งเสริมีสุขภาพื่		และ	
7)		การทำางานี้เป็นี้ท้มี		
	 จูากองค์์ประกอบทั�ง	 7	 ด้�านี้	 ดั้งกล่าวัของภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	 จึูง
สามีารถุนี้ำาไปสร�างร้ปแบบภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่	ดั้งภาพื่ประกอบด้�านี้ล่าง
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ภาพื่ประกอบร้ปแบบภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่

	 ภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสริมีสุขภาพื่จึูงเป็นี้ร้ปแบบของภาวัะผู้้�นี้ำาในี้ศึตวัรรษท้�	 21	 ท้�
ช่้วัยขับเค์ล่�อนี้กลไกให์�บุค์ลากรในี้องค์์กรปฏิิบัติงานี้ไปส่้เป้าห์มีายสามีารถุตอบสนี้
องโลกาภิวััตน์ี้ภายใต�บรรยากาศึแบบเปิด้	 ช่้วัยเพิื่�มีประสิทธิิผู้ลขององค์์กรมุ่ีงส่้
ค์วัามีเป็นี้เลิศึ	ส่งเสริมีให์�บุค์ลากรเกิด้ค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์และคิ์ด้นี้อกกรอบในี้การ
ทำางานี้	สนัี้บสนุี้นี้ให์�บุค์ลากรได้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การทำางานี้เป็นี้ท้มี	กระตุ�นี้ให์�บุค์ลากร
ได้�ใช้�ศัึกยภาพื่ในี้การทำางานี้อย่างเต็มีค์วัามีสามีารถุ	โด้ยเฉพื่าะคุ์ณลักษณะท้�สำาคั์ญ
ของผู้้�นี้ำา	ค่์อ	ค์วัามีฉลาด้ทางอารมีณ์		ม้ีอารมีณ์ขันี้		ทำางานี้เชิ้งรุกและมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�
ของงานี้เป็นี้ห์ลักรวัมีทั�งการใช้�ค์วัามีคิ์ด้กลยุทธ์ิเพ่ื่�อมุ่ีงพัื่ฒนี้าองค์์กรไปส่้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	ขณะเด้้ยวักันี้สามีารถุแสวังห์าวิัธ้ิการ	เทค์นิี้ค์ห์ร่อกลยุทธ์ิมีาใช้�ในี้การส่ง
เสรมิีป้องกันี้และด้้แลสขุภาพื่ของบคุ์ลากรเพ่ื่�อปอ้งกันี้โรค์ระบาด้ไมีใ่ห์�ลุกลามีบานี้
ปลายยิ�งขึ�นี้	 อ้กทั�งยังกระตุ�นี้ให์�บุค์ลากรพัื่ฒนี้าค์วัามีร้�ประสบการณ์และค์วัามี
สามีารถุในี้การปรับปรุงระบบสุขภาพื่ให์�เป็นี้ท้�ยอมีรับ	มุ่ีงพัื่ฒนี้าให์�บุค์ลากรม้ีการ
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เร้ยนี้ร้�อย่างต่อเน่ี้�องตลอด้ช้้วิัต	โด้ยม้ีองค์์ประกอบท้�สำาคั์ญ	ได้�แก่	การพัื่ฒนี้าระบบ
การสง่เสรมิีสุขภาพื่	การจูดั้สภาพื่แวัด้ล�อมีและบรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภยั		
การด้้แลสุขภาพื่ของบุค์ลากรแบบองค์์รวัมี		การพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตในี้การทำางานี้	
การส่�อสารท้�มี้ประสิทธิิภาพื่	 การวัางแผู้นี้	 กำากับติด้ตามีการส่งเสริมีสุขภาพื่และ
การทำางานี้เปน็ี้ท้มี	โด้ยองค์์กรตา่ง	ๆ 	สามีารถุนี้ำาร้ปแบบภาวัะผู้้�นี้ำาส่งเสรมิีสุขภาพื่
ไปใช้�ในี้การป้องกันี้และแก�ปัญห์าโรค์โค์วิัด้-19	ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่โด้ยเฉพื่าะ
ด้�านี้การส่งการพัื่ฒนี้าระบบการส่งเสริมีสุขภาพื่	 ด้�านี้การจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีและ
บรรยากาศึขององค์์กรให์�ปลอด้ภยั	และด้�านี้การด้้แลสขุภาพื่ของบคุ์ลากรแบบองค์์
รวัมีเพื่ราะช้่วัยส่งเสริมีให์�บุค์ลากรร้�จัูกระมัีด้ระวัังด้้แลรักษาและป้องกันี้ตัวัไม่ีให์�
โรค์มีาเบ้ยด้เบ้ยนี้	อ้กทั�งส่งเสริมีให์�ม้ีการจัูด้สภาพื่แวัด้ล�อมีขององค์์กรให์�ปลอด้ภัย
อันี้จูะเป็นี้ผู้ลทำาให์�บุค์ลากรในี้องค์์กรเกิด้ค์วัามีมัี�นี้ค์งปลอด้ภัยส่บไป
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	 การวิัจัูยค์รั�งน้ี้�ม้ีวััตถุุประสงค์์	1)	เพ่ื่�อศึึกษาระดั้บวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	สมีรรถุนี้ะ
ของบคุ์ค์ล	การจูดั้การค์วัามีร้�ท้�ม้ีอิทธิิพื่ลตอ่พื่ฤตกิรรมีค์วัามีปลอด้ภยัในี้การทำางานี้	
2)	 เพ่ื่�อศึึกษาการจัูด้การค์วัามีร้�ม้ีอิทธิิพื่ลท้�อย้่ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางระห์ว่ัาง
วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรกับพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 และ	 3)	 เพ่ื่�อศึึกษา
สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลม้ีอิทธิิพื่ลท้�อย้่ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางระห์ว่ัางวััฒนี้ธิรรมี
องค์์กรกับพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ของพื่นัี้กงานี้บริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้
ยานี้ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้	ซ้ึ่บอร์ด้	จัูงห์วััด้ระยอง	โด้ยกลุ่มี
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in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

ตัวัอย่างท้�ใช้�ในี้การวิัจัูย	ค่์อ	พื่นัี้กงานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�งในี้
นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	(ระยอง)	จูำานี้วันี้ทั�งสิ�นี้	180	ค์นี้	โด้ยเค์ร่�องม่ีอ
ท้�ใช้�	 ค่์อ	 แบบสอบถุามีค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	 สถิุติท้�ใช้�ในี้การวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีล	 ได้�แก่	
ค่์าค์วัามีถุ้�	ค่์าร�อยละ	ค่์าเฉล้�ย	ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	และวิัเค์ราะห์์ตัวัแบบสมีการ
โค์รงสร�าง	(SEM)	โด้ยใช้�โปรแกรมี	Smart	PLS	3.0
	 ผู้ลการศึึกษา	พื่บว่ัา	 1)	พื่นัี้กงานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	
ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	 (ระยอง)	 ม้ีระดั้บของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	
สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	 การจัูด้การค์วัามีร้�	 และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การ
ทำางานี้	โด้ยรวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บมีาก	ม้ีค่์าเฉล้�ยเท่ากับ	4.25,	4.39,	4.16	และ	4.50	
ตามีลำาดั้บ	และส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้เท่ากับ	0.863,	0.709,	0.833	และ	0.714	
ตามีลำาดั้บ	 2)	 การจัูด้การค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางม้ีอิทธิิพื่ลระห์ว่ัาง
วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรกับพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 3)	 สมีรรถุนี้ะของ
บุค์ค์ลในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางม้ีอิทธิิพื่ลระห์ว่ัางวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรกับพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 ผู้้�วิัจัูยพื่บว่ัา	 3	 ปัจูจัูย	 เป็นี้อิทธิิพื่ลของพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัย	เม่ี�อองค์์กรม้ีการสร�างการจัูด้การค์วัามีร้�	และสมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล
อยา่งต่อเน่ี้�องก็จูะทำาให์�องค์์กรเกดิ้ค์วัามีได้�เปร้ยบในี้การแข่งขันี้อยา่งยั�งยน่ี้และจูะ
นี้ำามีาซึึ่�งพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ท้�ส้งขึ�นี้อย่างต่อเน่ี้�องเช่้นี้กันี้	
คำาสำาคัญ : วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร;	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล;	การจัูด้การค์วัามีร้�;	พื่ฤติกรรมี

ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	is	to	1)	investigate	the	level	of	
the	 organizational	 culture,	 personal	 competence,	 knowledge	
management	affecting	the	safety	behaviour,	2)	analyze	knowledge	
management	as	 the	mediator	between	 the	organizational	culture	
and	the	safety	behaviour,	and	3)	analyze	the	personal	competence	
as	the	mediator	between	the	organizational	culture	and	the	safety	
behaviour	of	 employees	of	 an	 automotive	parts	 company	 in	 the	



86 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

4

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

Eastern	Seaboard	 Industrial	Estate,	Rayong	Province.	The	samples	
used	 in	 the	 research	 were	 180	 employees	 of	 an	 auto	 parts	
manufacturing	company	 in	the	Eastern	Seaboard	 Industrial	Estate,	
Rayong	Province.	The	statistics	used		were	frequency,	percentage,	
mean	and	standard	deviation.	The	structural	equation	model	(SEM)	
was	analyzed	by	using	the	Smart	PLS	3.0	program.
	 The	 results	 found	 that	 	 1)	 the	majority	 of	 the	 respondents	
possessed	the	overall	level	of	the	organizational	culture,	personal	
competence,	knowledge	management	and	safety	behaviour	 	at	a	
high	level	with	the	mean	of	4.25,	4.39,	4.16	and	4.50,	respectively,	
and	 the	 standard	 deviations	 of	 0.863,	 0.709,	 0.833	 and	 0.714,	
respectively,	2)	the	knowledge	management	as	the	mediator	affected	
between	the	organizational	culture	and	the	safety	behaviour	,	and	
3)	the	personal	competence	as	the	mediator	affected	between	the	
organizational	culture	and	the	safety	behaviour	at	work.	In	conclusion,	
these	three	attributes	contributed	to	the	safety	behaviour.	Once	an	
organization	 had	 created	 the	 knowledge	management	 and	 the	
personal	competence	were	continuously	developed,	the	organization		
could	 gain	 sustainable	 competitive	 advantage,	 and	 increase	
continuously	the	awareness		of	safety	at	work		as	well.
Keywords : Organizational	Culture;	Personal	Competence;	Knowledge	

Management;	Safety	Behaviour

บทนำา
	 อุตสาห์กรรมียานี้ยนี้ต์และชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์ไทยม้ีการพัื่ฒนี้ามีากว่ัา	 50	 ปี	
และได้�ขยายการเติบโตจูนี้เป็นี้อุตสาห์กรรมีท้�ม้ีค์วัามีสำาคั์ญอันี้ดั้บต�นี้	 ๆ	 ของ
ประเทศึ	ซึึ่�งปัจูจุูบันี้ได้�ม้ีพื่ระราช้บัญญัติค์วัามีปลอด้ภัย	อาช้้วัอนี้ามัีย	และสภาพื่
แวัด้ล�อมีในี้การทำางานี้	 พื่.ศึ.	 2554	 ท้�ตราขึ�นี้เพ่ื่�อเป็นี้การสร�างค์วัามีปลอด้ภัย	
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The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

อาช้้วัอนี้ามัีย	 และสภาพื่แวัด้ล�อมีในี้การทำางานี้ท้�ด้้ให์�แก่พื่นัี้กงานี้ท้�ปฏิิบัติงานี้
ภายในี้อุตสาห์กรรมีดั้งกล่าวัได้�อย่างด้้	เพื่ราะถุ�าค์นี้งานี้ประสบอันี้ตราย	เจ็ูบป่วัย
ห์ร่ออุบตัเิห์ตุระห์ว่ัางการปฏิิบัตงิานี้ในี้สถุานี้ประกอบการย่อมีส่งให์�ผู้้�ประกอบการ
ต�องประสบปัญห์าในี้การผู้ลิตไม่ีวัา่จูะเป็นี้การทำางานี้ท้�ล่าช้�า	การห์ยดุ้ช้ะงักในี้การ
ผู้ลิต	 อันี้จูะเป็นี้บ่อเกิด้ของการส้ญเส้ยเวัลาและเม็ีด้เงินี้ต่อการด้ำาเนิี้นี้งานี้ท้�ล่าช้�า
ออกไป	ห์ร่อในี้กรณ้ร�ายแรงสุด้	อาจูต�องม้ีการห์าพื่นัี้กงานี้เข�ามีาทำางานี้ให์ม่ี	เพ่ื่�อ
ทด้แทนี้พื่นัี้กงานี้เก่าท้�ส้ญเส้ยไป	(กรมีสวััสดิ้การและคุ์�มีค์รองแรงงานี้,	2564)	
	 เม่ี�อกล่าวัถึุง	การทำางานี้ให์�พื่นัี้กงานี้ภายในี้องค์์กรสามีารถุอย้แ่ละทำางานี้ได้�
อยา่งปลอด้ภัยอย่างยาวันี้านี้	สิ�งสำาคั์ญอย่างแรกท้�องค์์กรค์วัรต�องตระห์นัี้กนัี้�นี้	ค่์อ	
วััฒนี้ธิรรมีภายในี้องค์์กร	 ซึึ่�งการมี้วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรท้�ด้้ย่อมีส่งผู้ลให์�พื่นี้ักงานี้
ภายในี้องค์์กรสามีารถุทำางานี้ได้�อยา่งม้ีจุูด้ห์มีายไปในี้ทิศึทางเด้้ยวักันี้	และสิ�งสำาคั์ญ
มีากไปกวัา่นัี้�นี้	ค่์อ	การสร�างวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรให์�เกิด้ขึ�นี้กับพื่นัี้กงานี้ทุกค์นี้นัี้�นี้ไม่ีใช่้
เร่�องง่าย	 เน่ี้�องจูากบุค์ค์ลท้�เข�ามีาทำางานี้ม้ีค์วัามีต�องการห์ลังจูากอุทิศึตนี้ในี้การ
ทำางานี้ท้�แตกต่างกันี้	บางค์นี้ต�องการเข�ามีาทำางานี้ภายในี้องค์์กรเพ่ื่�อค์วัามีก�าวัห์นี้�า
ในี้อาช้้พื่	 บางค์นี้เข�ามีาภายในี้องค์์กรเน่ี้�องจูากต�องการเร่�องค์วัามีมัี�นี้ค์ง	 ห์ร่อ
สวััสดิ้การท้�ด้้	(กัลยารัตน์ี้	ธ้ิระธินี้ชั้ยกุล,	2557)	ดั้งนัี้�นี้	องค์์กรทุก	ๆ 	องค์์กรจึูงต�อง
คิ์ด้วิัธ้ิสร�างวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรของตนี้เองขึ�นี้มีาเพ่ื่�อให์�พื่นี้ักงานี้ภายในี้องค์์กรนัี้�นี้
สามีารถุอย้่ร่วัมีกันี้	และทำางานี้ได้�อย่างตรงตามีวััตถุุประสงค์์ท้�องค์์กรได้�จัูด้ตั�งขึ�นี้	
พื่ร�อมีทั�งต�องม้ีการทำางานี้ท้�ม้ีค์วัามีปลอด้ภยั	รอบค์อบ	และร้�จัูกวิัธ้ิป้องกันี้การเกิด้
อุบัติแห์ตุ	 และยังต�องสามีารถุดึ้งเอาสมีรรถุนี้ะในี้การทำางานี้ของพื่นัี้กงานี้แต่ละ
บุค์ค์ลออกมีาได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่ด้�วัยการเสริมีสร�างการให์�ค์วัามีร้�ผู่้านี้การ
อบรมีและการส่งเสริมีให์�พื่นัี้กงานี้ได้�ม้ีการเร้ยนี้ร้�ตลอด้เวัลาให์�เกิด้ขึ�นี้ภายในี้
องค์์กรของตนี้เอง	เพ่ื่�อการทำางานี้ท้�ปลอด้ภัยจูากเค์ร่�องจัูกร	และร้�วิัธ้ิในี้การทำางานี้
กับเค์ร่�องจัูกรได้�อย่างด้้	ไม่ีเกิด้อุบัติเห์ตุระห์ว่ัางทำางานี้ในี้ระห์ว่ัางวัันี้	พื่ร�อมีทั�งยัง
เป็นี้แรงผู้ลักดั้นี้ท้�ก่อให์�เกิด้ค์วัามีสำาเร็จูทางธุิรกิจู	(ปาณิสรา	จูรัสวิัญญู้,	2561)
	 เม่ี�อองค์์กรใด้	ๆ	 ก็ตามีสามีารถุสร�างวััฒนี้ธิรรมีในี้การทำางานี้ท้�ปลอด้ภัยให์�
เกิด้ขึ�นี้ได้�ผู่้านี้การเร้ยนี้ร้�	 องค์์กรนัี้�นี้จูะสามีารถุดึ้งสมีรรถุนี้ะของพื่นัี้กงานี้ออกมีา
ใช้�ในี้การทำางานี้ได้�อยา่งเต็มีประสิทธิิภาพื่	เน่ี้�องจูากพื่นัี้กงานี้จูะร้�จัูกรับผิู้ด้ช้อบในี้
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งานี้ของตนี้เอง	(กัลยารัตน์ี้	ธ้ิระธินี้ชั้ยกุล,	2557)	อ้กทั�งยังม้ีค์วัามีพื่ร�อมีและค์วัามี
ต�องการในี้การพื่ัฒนี้าตนี้เองด้�วัยค์วัามีค์ิด้ท้�ต�องการทำางานี้ให์�องค์์กรของตนี้เอง
เดิ้นี้ห์นี้�าไปได้�อย่างต่อเน่ี้�อง	 และสามีารถุทำางานี้ด้�วัยค์วัามีปลอด้ภัยค์วับค่้์กันี้ไป	
โด้ยสมีรรถุนี้ะของบุค์ลากรภายในี้องค์์กรท้�ด้้นัี้�นี้จูะต�องประกอบไปด้�วัยค์วัามีร้�ท้�
เกิด้ขึ�นี้มีาจูากวััฒนี้ธิรรมีขององค์์กรท้�ค์อยสนัี้บสนุี้นี้	 (กมีลพื่ร	 ศึร้ใส,	 2562)	
เพ่ื่�อให์�เกิด้ทักษะการทำางานี้เฉพื่าะด้�านี้ท้�เกิด้ค์วัามีปลอด้ภัยขึ�นี้	และนี้ำาไปส่้ทัศึนี้ค์ติ
ในี้การทำางานี้ท้�ด้้รอบค์อบ	
	 ห์ากกล่าวัถึุง	สมีรรถุนี้ะของบุค์ลากรภายในี้องค์์กรแล�วันัี้�นี้	สิ�งท้�จูะทำาให์�เกิด้
สมีรรถุนี้ะท้�ด้้อ้กห์นึี้�งประการนัี้�นี้	ค่์อ	การมีก้ารจูดั้การค์วัามีร้�ผู่้านี้นี้โยบายท้�ถุ้กจัูด้
ทำาขึ�นี้จูากวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	 เพื่ราะองค์์กรไม่ีสามีารถุขับเค์ล่�อนี้ได้�ห์ากปราศึจูาก
การจัูด้การค์วัามีร้�ผู่้านี้ตัวับุค์ค์ลผู้้�ซึึ่�งเป็นี้เห์ม่ีอนี้ฟันี้เฟืองในี้การเดิ้นี้ห์นี้�าต่อ	องค์์กร
นัี้�นี้จูะไม่ีสามีารถุแข่งขันี้ได้�ในี้ภาค์ธุิรกิจู	(ศึตวัรรษ	กลำ�าดิ้ษฐ์,	2560)	ดั้งนัี้�นี้	ถุ�าทุก
ค์นี้ในี้องค์์กรม้ีแนี้วัทางการจัูด้การค์วัามีร้�โด้ยม้ีการเร้ยนี้ร้�	 และม้ีการพัื่ฒนี้าแนี้วั
ค์วัามีคิ์ด้ตลอด้จูนี้พัื่ฒนี้าค์วัามีสามีารถุให์ม่ี	ๆ	ของตนี้เองให์�เกิด้ขึ�นี้	 ย่อมีส่งผู้ลด้้
ต่อองค์์กรโด้ยรวัมี	องค์์กรท้�ด้้จึูงม้ีการพัื่ฒนี้าค์วัามีร้�ของพื่นัี้กงานี้ภายในี้องค์์กรให์�
เป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้ีองค์์ค์วัามีร้�ในี้ตนี้เอง	ผู่้านี้การอบรมีประจูำาปี	ห์ร่อการเร้ยนี้ร้�ทักษะ
งานี้จูากบุค์ค์ลท้�ทำางานี้ด้�านี้นัี้�นี้	ๆ 	มีาก่อนี้อย่างช้ำานี้าญ	การจู�างวิัทยากรท้�ม้ีค์วัามี
เช้้�ยวัช้าญพิื่เศึษเข�ามีาอบรมี	ก็จูะช่้วัยสร�างสมีรรถุนี้ะผู่้านี้องค์์ค์วัามีร้�ในี้การทำางานี้
ของบุค์ค์ลได้�ด้้	 จูนี้นี้ำาไปส่้พื่ฤติกรรมีการทำางานี้ท้�ม้ีค์วัามีร้�	 ร้�จัูกวิัธ้ิคิ์ด้อย่างเป็นี้
ระบบ	 เกิด้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 และยังช่้วัยลด้อุบัติเห์ตุต่าง	 ๆ	 อ้กด้�วัย	
(กมีลพื่ร	ศึร้ใส,	2562)	
	 จูากข�อค์วัามีข�างต�นี้	จูะเห์น็ี้ได้�ว่ัา	สมีรรถุนี้ะของบคุ์ค์ล	และการจูดั้การค์วัามีร้�	
นัี้�นี้ม้ีค์วัามีสำาคั์ญอย่างมีากท้�จูะส่งผู้ลถึุงพื่ฤติกรรมีในี้การทำางานี้ท้�ปลอด้ภัย	
ผู่้านี้วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	ผู้้�วิัจัูยจึูงสนี้ใจูท้�จูะศึึกษาอิทธิิพื่ลเชิ้งโค์รงสร�างของวััฒนี้ธิรรมี
องค์์กร	 สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	 และการจัูด้การค์วัามีร้�ท้�ม้ีต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	 ในี้นิี้ค์มี
อุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	 (ระยอง)	 เพ่ื่�อเป็นี้ประโยช้น์ี้ต่อการสนี้ับสนุี้นี้	 การ
ปรับปรุง	 การปฏิิบัติงานี้ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	 พื่ร�อมีทั�งพัื่ฒนี้าให์�พื่นัี้กงานี้ม้ี
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The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

ค์วัามีตั�งใจู	 ค์วัามีทุ่มีเททั�งพื่ลังกายเพ่ื่�อให์�องค์์กรม้ีการพัื่ฒนี้าไปอย่างมัี�นี้ค์งและ
ยั�งย่นี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1)	เพ่ื่�อศึึกษาระดั้บของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	การจัูด้การ
ค์วัามีร้�	 และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้
ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	จัูงห์วััด้ระยอง	
	 2)	 เพ่ื่�อศึึกษาสมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลท้�อย้่ในี้ฐานี้ะคั์�นี้กลางระห์ว่ัางวััฒนี้ธิรรมี
องค์์กร	และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้
	 3)	 เพ่ื่�อศึึกษาการจัูด้การค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางระห์ว่ัางวััฒนี้ธิรรมี
องค์์กร	 และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้
ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	จัูงห์วััด้ระยอง

สมมติฐานงานวิจัย
	 1)	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรม้ีอิทธิิพื่ลต่อสมีมีรถุนี้ะของบุค์ค์ล
	 2)	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรม้ีอิทธิิพื่ลต่อการจัูด้การค์วัามีร้�
	 3)	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้
	 4)	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้
	 5)	การจัูด้การค์วัามีร้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้
	 6)	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางท้�เช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร
ส่้พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้
	 7)	การจัูด้การค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางท้�เช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรส่้
พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้

การทบทวนวรรณกรรม
 วัฒนธรรมองค์กร
	 วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	ห์มีายถึุง	แนี้วัทางปฏิิบัติของร่วัมีกันี้ของบุค์ค์ลในี้องค์์กร
ท้�เป็นี้ไปในี้ทิศึทางและร้ปแบบเด้้ยวักันี้	 ในี้ร้ปแบบของพื่ฤติกรรมี	 ค่์านิี้ยมี	
ค์วัามีเช่้�อถุ่อ	ทัศึนี้ค์ติ	ค์วัามีคิ์ด้	ม้ีการเร้ยนี้ร้�และสร�างร้ปแบบร่วัมีกันี้	ม้ีการถุ่ายทอด้
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จูากรุ่นี้ส่้รุ่นี้	ม้ีผู้ลทำาให์�เพิื่�มีประสิทธิิภาพื่ในี้การทำางานี้และส่งเสริมีภาพื่ลักษณ์ของ
องค์์กรในี้ด้�านี้ท้�ด้้ต่อสาธิารณช้นี้	และทำาให์�บุค์ค์ลในี้องค์์กรสามีารถุปฏิิบัติงานี้ได้�
อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่และประสิทธิิผู้ลส้งสุด้	 ส่งผู้ลให์�บรรลุผู้ลสำาเร็จูตามี
วััตถุุประสงค์์ขององค์์กร	ในี้ขณะท้�	Yusof	et	al.	(2017)	ได้�กล่าวัว่ัา	เป็นี้ปัจูจัูย
สำาคั์ญของค์วัามีสำาเร็จูขององค์์กร	สามีรถุกล่าวัได้�ว่ัา	 ค่์อ	สภาพื่แวัด้ล�อมีในี้สถุานี้ท้�
ทำางานี้ท้�กำาห์นี้ด้ขึ�นี้จูากปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิของพื่นัี้กงานี้ในี้ท้�ทำางานี้	 สามีารถุเร้ยนี้ร้�และ
แบ่งปันี้ได้�ในี้สภาพื่แวัด้ล�อมีทางสังค์มี	 และทุก	 ๆ	 ช้้วิัตของมีนุี้ษย์ภายในี้องค์์กร	
พื่ร�อมีทั�งสนัี้บสนุี้นี้ให์�เกิด้พื่ฤติกรรมีสร�างสรรค์์ขึ�นี้ของสมีาชิ้กในี้องค์์กร	
 สมรรถนะของบุคคล
	 สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	 ค่์อ	 คุ์ณลักษณะเชิ้งพื่ฤติกรรมีท้เป็นี้ผู้ลมีาจูากค์วัามีร้�	
ค์วัามีสามีารถุ	 ทักษะ	 ค์วัามีช้ำานี้าญ	 แรงจู้งใจู	 ทัศึนี้ค์ติในี้การปฏิิบัติงานี้ของ
พื่นัี้กงานี้	 ส่งผู้ลให์�สามีารถุนี้ำาองค์์กรไปส่้ค์วัามีสำาเร็จูตามีเป้าห์มีายท้�ตั�งไวั�	 และ
สร�างผู้ลงานี้ได้�โด้ด้เด้่นี้กวั่าค์นี้อ่�นี้	 ๆ	 และส่งผู้ลให์�เกิด้ปฏิิบัติงานี้บรรลุเป้าห์มีาย
ตามีท้�ตนี้เองห์ร่อองค์์กรได้�กำาห์นี้ด้	 ในี้ขณะท้�	 Kunskaja	 (2018)	 กล่าวัว่ัา	 เป็นี้
ค์วัามีสามีารถุส่วันี้บุค์ค์ลซึ่ึ�งเป็นี้ส่วันี้ห์นึี้�งของค์วัามีสามีารถุทางวัิช้าช้้พื่	 ม้ีค์วัามี
เก้�ยวัข�องและจูำาเป็นี้สำาห์รับการพัื่ฒนี้าค์วัามีสามีารถุอ่�นี้	 ๆ	 อันี้จูะห์มีายถึุง	 ค์วัามีร้� 
ค์วัามีสามีารถุท้�ได้�รับการยอมีรับ	ค์วัามีสามีารถุทางทักษาแนี้วัคิ์ด้เก้�ยวักับการรับ
ร้�ตนี้เอง	อันี้จูะเก้�ยวัข�องกับบุค์ลิกภาพื่ของมีนุี้ษย์	รวัมีไปถึุงเอกลักษณ์ของตนี้เอง	
และค์วัามีมัี�นี้ใจูในี้ตนี้เอง	ห์ลอมีรวัมีเป็นี้คุ์ณสมีบัติส่วันี้บุค์ค์ล
 การจัดการความรู้
	 การจัูด้การค์วัามีร้�	ค่์อ	การรวับรวัมีค์วัามีร้�ในี้ตัวับุค์ค์ลห์ร่อเอกสาร	การจัูด้
เก็บให์�เป็นี้ระบบ	ม้ีการเผู้ยแพื่ร่ให์�เข�าถึุงได้�ง่าย	ทำาการวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลให์�ทันี้สมัีย
อย้่เสมีอ	 สามีารถุพื่ร�อมีใช้�งานี้และเกิด้ประโยช้น์ี้ส้งสุด้	 ช่้วัยเพิื่�มีประสิทธิิภาพื่ในี้
การทำางานี้	 โด้ยองค์์ค์วัามีร้�จูะไม่ีม้ีการส้ญห์ายไปจูากองค์์กร	 ในี้ขณะท้�	Wilson	
(2020)	กล่าวัว่ัา	ค่์อ	สิ�งท้�จูำาเป็นี้เพ่ื่�อค์วัามีอย้่รอด้ของบริษัท	เน่ี้�องจูากการด้ำาเนิี้นี้
ธุิรกิจูจูะต�องอาศัึยค์วัามีร้�	ค์วัามีสามีารถุของบุค์ค์ลในี้การค์อยอำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก
ในี้การส่�อสารท้�ด้้ระห์ว่ัางบริษัทให์ญ่และบริษัทในี้เค์ร่อย่อย	การจัูด้การค์วัามีร้�จึูง
ต�องมี้การปรับปรุงประสิทธิิภาพื่	 และส่งเสริมีให์�พื่นี้ักงานี้มี้องค์์ค์วัามีร้�อย้่ตลอด้



91

4

อิทธิพลโครงสร้างของวัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะของบุคคล และการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

เวัลาเพ่ื่�อการทำางานี้ท้�ท�าทายและการนี้ำามีาซึึ่�งเทค์โนี้โลยใ้ห์ม่ีๆ	อันี้จูะเป็นี้ประโยช้น์ี้
ต่อองค์์กร
 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน
	 พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	ค่์อ	ค์วัามีมุ่ีงมัี�นี้ของพื่นัี้กงานี้ท้�ปฏิิบัติงานี้
ตามีขั�นี้ตอนี้การปฏิิบัติงานี้เพ่ื่�อค์วัามีปลอด้ภยัในี้การทำางานี้	รวัมีทั�งด้ำาเนิี้นี้กิจูกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยท้�ปฏิิบัติเพ่ื่�อสนัี้บสนุี้นี้ให์�เกิด้การทำางานี้อย่างปลอด้ภัย	 ในี้ขณะท้�	
Jerie	 and	 Baldwin	 (2017)	 กล่าวัว่ัา	 พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยม้ีค์วัามีสำาคั์ญ
อย่างยิ�งในี้การจัูด้การค์วัามีปลอด้ภัยทางช้้วัอนี้ามัีย	 และสิ�งแวัด้ล�อมี	พื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยช่้วัยให์�ประสบค์วัามีสำาเร็จูในี้การเปล้�ยนี้แปลงวัิธ้ิการจูัด้การกับ
ปัญห์าด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	 และสิ�งแวัด้ล�อมีในี้การทำางานี้	 อ้กทั�งยังช่้วัยเปล้�ยนี้
ทัศึนี้ค์ติของพื่นัี้กงานี้ในี้การจัูด้การกับการลด้อุบัติเห์ตุท้เก้�ยวัข�องกับการประกอบ
อาช้้พื่และมีลภาวัะต่อสิ�งแวัด้ล�อมี	เพ่ื่�อให์�ปลอด้ภัยต่อการทำางานี้และเป็นี้ไปตามี
เป้าห์มีายขององค์์กรในี้การไม่ีม้ีอุบัติเห์ตุ
	 จูากการทบทวันี้วัรรณกรรมีท้เก้�ยวัข�องในี้ข�างต�นี้	ผู้้�วิัจัูยได้�พัื่ฒนี้ากรอบแนี้วั
ค์วัามีค์ดิ้ในี้การวัจัิูยจูากทฤษฎ้	และงานี้วัจัิูยท้�เก้�ยวัข�อง	จึูงได้�จัูด้ทำาเร่�อง	“อิทธิิพื่ล
เชิ้งโค์รงสร�างของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	และการจัูด้การค์วัามีร้�
ท้�ม้ีต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์แห่์ง
ห์นึี้�ง	ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	จัูงห์วััด้ระยอง”	ซึึ่�งผู้้�วิัจัูยได้�ทำาการสรุป
และสร�างกรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้การวิัจัูยได้�	ดั้งร้ปภาพื่ท้�	1

รูปภาพท่ี 1	กรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้การวิัจัูย

สมีรรถุนี้ะของบุลค์ล
PC

วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร
OC

การจูัด้การค์วัามีร้�
KM

พื่ฤติกรรมีค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	

SB



92 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

4

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

วิธีการวิจัย
	 การวิัจูัยค์รั�งน้ี้�ผู้้�วัิจูัยได้�ศึึกษา	 “อิทธิิพื่ลเชิ้งโค์รงสร�างของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	
สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	และการจัูด้การค์วัามีร้�ท้�ม้ีต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การ
ทำางานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	 ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้
ซ้ึ่บอร์ด้	จัูงห์วััด้ระยอง”	ประช้ากรท้�ใช้�ในี้การวิัจัูย	ค่์อ	พื่นัี้กงานี้ของบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้
ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ้สเทิร์นี้ซ้ึ่บอร์ด้	จัูงห์วััด้ระยอง	จูำานี้วันี้
ทั�งสิ�นี้	450	ค์นี้	(ฝ่ายบุค์ค์ลบริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์,	2564)	กลุ่มีตัวัอย่างท้�ใช้�
ในี้การวิัจัูย	ค่์อ	พื่นัี้กงานี้บริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์	จูำานี้วันี้	180	ค์นี้	โด้ยผู้้�วิัจัูย
ได้�กำาห์นี้ด้ขนี้าด้กลุ่มีตัวัอย่างตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	มีนี้ตร้	 พิื่ริยะกุล	 (2553)	ด้�วัยการ
กำาห์นี้ด้การสุ่มีตัวัอย่างแบบชั้�นี้ภ้มิี	(Stratified	Random	Sampling)	ด้�วัยวิัธ้ิการ
สุ่มีตัวัอย่างอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	
 เคร่่องม่อท่ีใช้ในการวิจัย
	 ตอนี้ท้�	1	แบบสอบถุามีปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลของผู้้�ตอบแบบสอบถุามี	ประกอบ
ด้�วัย	เพื่ศึ	อายุ	สถุานี้ภาพื่	ระดั้บการศึึกษา	และระยะเวัลาในี้การปฏิิบัติงานี้	โด้ย
เป็นี้ค์ำาถุามีแบบตรวัจูสอบรายการ	(Check	List)	
	 ตอนี้ท้�	 2-5	แบบสอบถุามีในี้การประเมิีนี้วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	สมีรรถุนี้ะของ
บุค์ค์ล	การจัูด้การค์วัามีร้�	และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	ม้ีลักษณะ
ของข�อค์ำาถุามีเป็นี้มีาตราส่วันี้ประมีาณค่์า	(Rating	Scale)	5	ระดั้บ	ตามีแบบของ	
Likert	(1932)
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีลในี้การวิัจัูยค์รั�งน้ี้�	 ผู้้�วิัจัูยได้�ด้ำาเนิี้นี้การเก็บรวับรวัมี
ข�อม้ีลการวิัจัูยโด้ยม้ีขั�นี้ตอนี้	ดั้งน้ี้�	
	 1.	เก็บรวับรวัมีข�อม้ีล	กระทำาในี้ระห์ว่ัางเด่้อนี้	ม้ีนี้าค์มี	2564-เมีษายนี้	2564	
ผู่้านี้การแจูกแบบสอบถุามีจูำานี้วันี้	 180	 ฉบับ	 ม้ีอัตราการตอบกลับอย้่ท้�	 100	
เปอร์เซ็ึ่นี้ต์	
	 2.	ตรวัจูสอบค์วัามีสมีบ้รณ์ของการตอบแบบสอบถุามีเพ่ื่�อการลงรหั์ส	และ
วิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลตามีวิัธ้ิทางสถิุติต่อไป	
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พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลในี้งานี้วิัจัูยค์รั�งน้ี้�	ผู้้�วิัจัูยจูะนี้ำาข�อม้ีลท้�ได้�จูากแบบสอบถุามี
มีาประมีวัลผู้ลด้�วัยโปรแกรมีสำาเร็จูร้ปทางสถิุติ	โด้ยใช้�สถิุติวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีล	ดั้งน้ี้�
	 1.	การวัเิค์ราะห์์ข�อม้ีลปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลของพื่นี้กังานี้ของบรษัิทอุตสาห์กรรมี
รถุยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	ในี้จัูงห์วััด้ระยอง	ด้�วัยการแจูกแจูงค่์าค์วัามีถุ้�	(Frequency)	และ
ร�อยละ	(Percentage)	ใช้�อธิิบายข�อม้ีลเก้�ยวักับลักษณะส่วันี้บุค์ค์ล	
	 2.	การวัเิค์ราะห์์ข�อม้ีลเพ่ื่�อศึึกษาระด้บัวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	สมีรรถุนี้ะของบคุ์ค์ล	
การจัูด้การค์วัามีร้�	 และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัย	 ด้�วัยค่์าเฉล้�ย	 (Mean)	 และ
ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 (Standard	 Deviation)	 ใช้�ในี้การแปลค์วัามีห์มีายของ
ข�อม้ีลต่างๆ	เพ่ื่�อสรุปและอธิิบายลักษณะของตัวัแปร	ตามีแนี้วัค์ดิ้ของ	Best		(1977)
	 3.	สถิุติอนุี้มีานี้ห์ร่อสถิุติอ�างอิง	(Inferential	Statistics)	เป็นี้การนี้ำาวิัธ้ิทาง
สถิุติมีาใช้�สำาห์รับทด้สอบสมีมีติฐานี้	(Hypothesis	Testing)	เพ่ื่�อห์าค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
โค์รงสร�างเชิ้งสาเห์ตุและห์าระด้ับปัจูจัูยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อตัวัแปรทั�งทางตรงและ
ทางอ�อมี	ด้�วัยตัวัแบบสมีการโค์รงสร�าง	(Structural	Equation	Modeling--SEM)	
โด้ยใช้�โปรแกรมีสำาเร็จูร้ป	PLS	Graph	3.0	(Hair	et	al.,	2018)

ผู้ลการวิจัย
	 ผู้ลการวิัจัูยค์รั�งน้ี้�	พื่บว่ัา	ผู้้�ตอบแบบสอบถุามีส่วันี้ให์ญ่เป็นี้เพื่ศึช้าย	จูำานี้วันี้	
129	ค์นี้	(ร�อยละ	71.67)	อายุ	36-45	ปี	จูำานี้วันี้	100	ค์นี้	(ร�อยละ	55.56)	ม้ีระดั้บ
การศึึกษาในี้ระดั้บอนุี้ปริญญาห์ร่อเท้ยบเท่าอนุี้ปริญญา	จูำานี้วันี้	80	ค์นี้	(ร�อยละ	
44.44)	สถุานี้ภาพื่สมีรมี	จูำานี้วันี้	115	ค์นี้	(ร�อยละ	63.89)	และม้ีระยะเวัลาในี้การ
ทำางานี้มีากกว่ัา	10	ปี	จูำานี้วันี้	85	ค์นี้	(ร�อยละ	47.22)
		 ผู้ลการวิัเค์ราะห์์ระดั้บวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	 สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	 การจัูด้การ
ค์วัามีร้�	 และพื่ฤติกรรมีค์วัามีปอลด้ภัยในี้การทำางานี้ของผู้้�ตอบแบบสอบถุามี	
สามีารถุแสด้งได้�	ดั้งตารางท้�	1	
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ตารางท่ี 1 ค่์าเฉล้�ย	 ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 และระดั้บของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	
สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	 การจูัด้การค์วัามีร้�	 และพื่ฤติกรรมีค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	โด้ยรวัมี	

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และระดับของตัวแปรในภาพรวม S.D. ระดับ

วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	(Organizational	Culture)		 4.25 .863 	มีาก

สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	(Personal	Competence)	 4.39 .709 มีาก

การจูัด้การค์วัามีร้�	(Knowledge	Management)	 4.16 .883 มีาก

พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	(Safety	Behaviour)	 4.50 .714 มีากท้�สุด้

	 ผู้ลการวิัเค์ราะห์์ตัวัแบบสมีการโค์รงสร�างในี้ภาพื่รวัมี	ซึึ่�งเป็นี้ผู้ลการวิัเค์ราะห์์
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิโด้ยสัมีประสิทธิิ�ถุด้ถุอยทางตรงท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัย
ในี้การทำางานี้และผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้	โด้ยผู้ลเป็นี้การวิัเค์ราะห์์ได้�	ดั้งร้ปภาพื่ท้�	2	

รูปภาพท่ี 2 ตัวัแบบสมีการโค์รงสร�างอิทธิิพื่ลสมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลและการจัูด้การ
ค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปร	คั์�นี้กลางระห์ว่ัางวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรกับพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ของพื่นัี้กงานี้บริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์
แห่์งห์นึี้�ง	ในี้จัูงห์วััด้ระยอง
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The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

ตารางท่ี 2 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางอิทธิิพื่ลของตัวัแปรท้�ม้ีต่อค์วัามีปลอด้ภัยในี้
การทำางานี้

ตัวแปร (LV)
ค่าความ
ผู้ันแปร

อิทธิพล
(Effect) OC PC KM

พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การ
ทำางานี้	(SB)

0.672 DE -0.117 0.616*** 0.374***

IE 0.728 0.000 0.000

TE 0.611 0.616 0.374

สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	(PC) 0.454 DE 0.674*** 0.000 N/A

IE 0.000 0.000 N/A

TE 0.674 0.000 N/A

สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	(KM) 0.699 DE 0.836*** N/A 0.000

IE 0.000 N/A 0.000

TE 0.836 N/A 0.000

ห์มีายเห์ตุ:	DE;	Direct	Effect,	IE;	Indirect	Effect,	TE;	Total	Effect,	N/A;	Not	Applicable

	 1.	ปัจูจัูยท้�ม้ีผู้ลโด้ยรวัมีต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 (SB)	
พื่บว่ัา	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	(PC)	และการจัูด้การค์วัามีร้�	(KM)	ม้ีอิทธิิพื่ลทางตรง
ต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 (SB)	 ม้ีค่์าเท่ากับ	 0.616***	 และ	
0.374***	ตามีลำาดั้บ	ส่วันี้วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	(OC)	ไม่ีม้ีอิทธิิพื่ลทางตรงต่อพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	(SB)	ม้ีค่์าเท่ากับ	-0.117	แต่วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	(OC)	
ม้ีอิทธิิพื่ลทางอ�อมีต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 (SB)	 ม้ีค่์าเท่ากับ	
0.611	
	 2.	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	(PC)	พื่บว่ัา	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	(OC)	ม้ีอิทธิิพื่ลทาง
ตรงต่อสมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	(PC)	ม้ีค่์าเท่ากับ	0.674***
	 3.	การจัูด้การค์วัามีร้�	(KM)	พื่บว่ัา	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	(OC)	ม้ีอิทธิิพื่ลทางตรง
ต่อการจัูด้การค์วัามีร้�	(KM)	ม้ีค่์าเท่ากับ	0.836***
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	 จูากผู้ลการวัิเค์ราะห์์ตัวัแบบสมีการโค์รงสร�างของค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัาง
อิทธิิพื่ลของตัวัแปรท้�ต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 โด้ยจูะเป็นี้การ
ศึึกษาเปร้ยบเท้ยบค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางอิทธิิพื่ลเชิ้งโค์รงสร�างของสมีรรถุนี้ะของ
บุค์ค์ลและการจัูด้การค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางท้�เช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร
ส่้พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	ซึึ่�งผู้้�วิัจัูยได้�ทำาการศึึกษาสรุปสมีมีติฐานี้
การวิัจัูยในี้ค์รั�งน้ี้�	ดั้งตารางท้�	3

ตารางท่ี 3	 สรุปผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้การวิัจัูย

สมมติฐานการวิจัย 
(Hypothesis)

สัมประสิทธิ์เส้นทาง
(Coef.)

ค่า t-test ผู้ลลัพธ์

H1 วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรมี้อิทธิิพื่ลต่อสมีรรถุนี้ะ
ของบุค์ค์ล

0.674*** 15.145 สนี้ับสนีุ้นี้

H2 วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรมี้อิทธิิพื่ลต่อการจูัด้การ
ค์วัามีร้�

0.836*** 27.016 สนี้ับสนีุ้นี้

H3 วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรมี้อิทธิิพื่ไลต่อพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้

-0.117 1.093 ไมี่สนี้ับสนีุ้นี้

H4 สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลมี้อิทธิิพื่ลต่อ
พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้

0.616*** 2.866 สนี้ับสนีุ้นี้

H5 การจูัด้การค์วัามีร้�มี้อิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมี
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้

0.374*** 6.892 สนี้ับสนีุ้นี้

ห์มีายเห์ตุ:	*	ห์มีายถึุง	p-value	≤	0.10	ห์ร่อ	ค่์า	t	≥	1.65
**	ห์มีายถึุง	p-value	≤	0.05	ห์ร่อ	ค่์า	t	≥	1.96
***	ห์มีายถึุง	p-value	≤	0.01	ห์ร่อ	ค่์า	t	≥	2.58

 
	 จูากตารางท้�	3	แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	1)	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรม้ีอิทธิิพื่ลต่อสมีรรถุนี้ะ
ของบุค์ค์ล	 การจูัด้การค์วัามีร้�ของบริษัทอุสาห์กรรมีรถุยนี้ต์แห่์งห์นึี้�ง	 ในี้จัูงห์วััด้
ระยอง	โด้ยม้ีค่์า	t-test	เท่ากับ	15.145	และ	27.016	ส่วันี้วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรไม่ีม้ี
อิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	โด้ยม้ีค่์า	t-test	เท่ากับ	1.093	
2)	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	โด้ย
ม้ีค่์า	t-test	เท่ากับ	2.866	และ	3)	การจัูด้การค์วัามีร้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	โด้ยม้ีค่์า	t-test	เท่ากับ	6.892	
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อิทธิพลโครงสร้างของวัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะของบุคคล และการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

	 ผู้ลการทด้สอบอิทธิิพื่ลทางอ�อมีของวััฒนี้ธิรรมีผู่้านี้สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลและ
การจัูด้การค์วัามีร้�ส่้พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 ซึึ่�งผู้ลการทด้สอบ
อิทธิิพื่ลทางอ�อมีจูะปรากฏิตามี	ตารางท้�	4	

ตารางท่ี 4	 ผู้ลการทด้สอบอิทธิิพื่ลคั์�นี้กลาง

สมมติฐานการวิจัย
(Hypothesis)

Effect Boot
SE

Boot
LLCI

Boot
ULCI

H6 สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลในี้ฐานี้ะตัวัแปรค์ั�นี้กลางท้�เช้่�อมี
โยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรส้่พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้
การทำางานี้ .335 .074 .208 .497

H7 การจูัด้การค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปรค์ั�นี้กลางท้�เช้่�อมี
โยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรส้่พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้
การทำางานี้ .363 .067 .248 .511

	 จูากตารางท้�	4	แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	1)	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้
กลางท้�เช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรส่้พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 ม้ีค่์า
ผู้ลค้์ณของสมัีประสทิธิิ�ของล่าง	(Boot	LLCI)	อย้ท้่�	.208	และขอบบนี้	(Boot	ULCL)	
อย้่ท้�	.497	ท้�ช่้วังของค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ไม่ีค์ลุมี	0	แสด้งว่ัา	สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ม้ีอิทธิิพื่ล
ในี้การเช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรส่้พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 และ	
2)	 การจัูด้การค์วัามีร้�ในี้ฐานี้ะตัวัแปรคั์�นี้กลางท้�เช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กรส่้
พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	ม้ีค์า่ผู้ลค้์ณของสัมีประสิทธิิ�ของล่าง	(Boot	
LLCI)	อย้่ท้�	.248	และขอบบนี้	(Boot	ULCL)	อย้่ท้�	.511	ท้�ช่้วังของค์วัามีเช่้�อมัี�นี้
ไม่ีค์ลุมี	0	แสด้งว่ัา	การจัูด้การค์วัามีร้�ม้ีอิทธิิพื่ลในี้การเช่้�อมีโยงวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร
ส่้พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้

สรุปและอภิปรายผู้ล
	 วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรซึึ่�งเป็นี้ตัวัแปรแฝงท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อสมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	การ
จัูด้การค์วัามีร้�	ม้ีค่์าอิทธิิพื่ลเท่ากับ	0.674***	และ	0.836***	ม้ีระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทาง
สถิุติท้�ระดั้บ	0.01	โด้ยม้ีค่์าเฉล้�ย	อย้่ท้�	4.25	และค่์าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ท้�	.863	
ซึึ่�งอย้ใ่นี้ระด้บัมีาก	เป็นี้ผู้ลมีาจูากองค์์กรให์�ค์วัามีสำาคั์ญในี้ประช้าสมัีพัื่นี้ธ์ิด้�านี้ค์วัามี



98 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

4

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

ปลอด้ภัยด้�วัยการช้้�แจูงวััตถุุประสงค์์และแนี้วัทางการปฏิิบัติงานี้ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยท้�ชั้ด้เจูนี้ให์�พื่นัี้กงานี้ทราบทุกค์นี้	พื่ร�อมีทั�งม้ีการจัูด้แผู้นี้ผัู้งโค์รงสร�างการ
บริห์ารงานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ท้�ชั้ด้เจูนี้ด้�วัยการสนัี้บสนุี้นี้การฝึก
อบรมีและกิจูกรรมีท้�สร�างโอกาสในี้การเร้ยนี้ร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ให์�
กับพื่นัี้กงานี้อย้เ่สมีอ	 	สอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	ยาใจู	ธิรรมีพิื่ทักษ์	 (2559)	 ได้�
ศึึกษาปัจูจัูยท้�ส่งผู้ลต่อการพัื่ฒนี้าสมีรรถุนี้ะของพื่นี้ักงานี้โรงแรมีในี้ประช้าค์มี
เศึรษฐกิจูอาเซ้ึ่ยนี้	ได้�กล่าวัว่ัา	ปัจูจัูยด้�านี้องค์์กร	ได้�แก่	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	ม้ีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิต่อการพัื่ฒนี้าสมีรรถุนี้ะของพื่นี้ักงานี้โรงแรมีในี้ประช้าค์มีเศึรษฐกิจู
อาเซ้ึ่ยนี้	ด้�านี้ค์วัามีร้�	ด้�านี้ทักษะการทำางานี้และด้�านี้เจูตค์ติ	โด้ยปัจูจัูยท้�ม้ีอิทธิิพื่ล
ต่อการพัื่ฒนี้าสมีรรถุนี้ะของพื่นัี้กงานี้โรงแรมีในี้ประช้าค์มีเศึรษฐกิจูอาเซ้ึ่ยนี้ในี้ภาพื่
รวัมีมีากท้�สุด้	ได้�แก่	วััฒนี้ธิรรมีองค์์การ	รองลงมีาค่์อ	การรับร้�ค์วัามีสามีารถุของ
ตนี้เอง	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	บุญช่้วัย		ศิึริเกษ	(2557)	ได้�ศึึกษาการศึึกษา
วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรแบบสร�างสรรค์์กับการเป็นี้องค์์กรแห่์งการเร้ยนี้ร้�ในี้มีห์าวิัทยาลัย
มีห์ามีกุฎราช้วิัทยาลัย	 วิัทยาเขตศึร้ล�านี้ช้�าง	 ได้�กล่าวัว่ัา	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัาง
วััฒนี้ธิรรมีองค์์การแบบสร�างสรรค์์กับการเป็นี้องค์์กรแห่์งการเร้ยนี้ร้�	 ม้ีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิกันี้ทางบวักในี้ระดั้บส้งอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.01	อาจูเน่ี้�องมีา
จูากสภาพื่ของปจัูจัูยทั�งสองอยา่งน้ี้�	เป็นี้เร่�องท้�เก้�ยวัข�องและส่งผู้ลโด้ยตรงตอ่ค์วัามี
สำาเร็จูของงานี้เห์ม่ีอนี้กันี้	เพ้ื่ยงแต่วััฒนี้ธิรรมีองค์์การแบบสร�างสรรค์์เป็นี้เร่�องเก้�ยวั
กับค่์านิี้ยมีและพื่ฤติกรรมีร่วัมีตามีจูุด้เนี้�นี้ท้�สอด้ค์ล�องกันี้และเป็นี้ไปโด้ยอัตโนี้มัีติ
ไม่ีต�องม้ีการกำากับให์�เป็นี้เช่้นี้นัี้�นี้	 ส่วันี้การเป็นี้องค์์กรแห่์งการเร้ยนี้ร้�	 เป็นี้เร่�องท้�
เนี้�นี้สมีรรถุนี้ะของค์นี้ทำางานี้ให์�ม้ีประสิทธิิภาพื่	เช่้นี้	การเป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามีร้�	การ
ม้ีวิัสัยทัศึน์ี้ห์ร่อเป้าห์มีายทิศึทางการทำางานี้ท้�ชั้ด้เจูนี้และตรงกนัี้	การคิ์ด้อยา่งเป็นี้
ระบบและม้ีแบบแผู้นี้ค์วัามีคิ์ด้	 รวัมีถึุงการเร้ยนี้ร้�ร่วัมีกันี้อย่างต่อเน่ี้�อง	 เป็นี้ต�นี้	
ด้�วัยเห์ตุน้ี้�ตัวัแปรทั�งสองอยา่งดั้งกล่าวั	จึูงม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเก้�ยวัข�องใกล�ชิ้ด้และม้ีค่์า
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ระดั้บส้ง
	 สมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ลซึึ่�งเป็นี้ตัวัแปรแฝงท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	ม้ีค่์าอิทธิิพื่ลเท่ากับ	0.616***	ม้ีระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ
ท้�ระดั้บ	0.01	โด้ยม้ีค่์าเฉล้�ยอย้่ท้�	4.39	และค่์าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ท้�	0.709	ซึึ่�ง
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พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

อย้่ในี้ระดั้บมีาก	เป็นี้ผู้ลมีาจูาก	พื่นัี้กงานี้ม้ีค์วัามีมุ่ีงมัี�นี้ท้�จูะปฏิิบัติงานี้ในี้ห์นี้�าท้�ให์�
ด้้ท้�สุด้และมี้ค์วัามีปลอด้ภัยพื่ร�อมีทั�งม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การ
ทำางานี้กับเพ่ื่�อนี้ร่วัมีงานี้เปน็ี้อยา่งด้้ด้�วัยการท้�ม้ีค์วัามีคิ์ด้ท้�จูะพัื่ฒนี้าสมีรรถุนี้ะของ
ตนี้เองในี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยให์�ส้งขึ�นี้อย้่เสมีอ	 ม้ีค์วัามีคิ์ด้ในี้การช่้วัยเห์ล่อ	
สนัี้บสนุี้นี้	 เพ่ื่�อนี้ร่วัมีงานี้ในี้การปฏิิบัติงานี้ให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้			
สอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	สิริศึา	จัูกรบุญมีา	(2557)	ได้�ศึึกษาปัจูจัูยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อ
พื่ฤติกรรมีการทำางานี้ของพื่นัี้กงานี้ฝ่ายบำารุงรักษาในี้รัฐวิัสาห์กิจูแห่์งห์นึี้�ง	ได้�กล่าวั
ว่ัา	 ส่วันี้การรับร้�ค์วัามีสามีารถุของตนี้เองในี้การตัด้สินี้ใจูม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อ
พื่ฤติกรรมีการทำางานี้ของพื่นัี้กงานี้ฝ่ายบำารุงรักษาในี้รัฐวิัสาห์กิจูแห่์งห์นึี้�ง	ทั�งน้ี้�อาจู
เน่ี้�องมีาจูากการท้�บุค์ค์ลจูะกระทำาพื่ฤติกรรมีใด้	ๆ	 นัี้�นี้จูะขึ�นี้อย้่กับการรับร้�ค์วัามี
สามีารถุของตนี้เองและค์วัามีค์าด้ห์วัังของผู้ลท้�จูะได้�รับถุ�าบุค์ค์ลรับร้�ค์วัามีสามีารถุ
ของตนี้เองส้ง	 บุค์ค์ลจูะม้ีแนี้วัโนี้�มีท้�จูะใช้�ค์วัามีพื่ยายามีในี้การกระทาพื่ฤติกรรมี
นัี้�นี้ส้ง
	 การจัูด้การค์วัามีร้�ซึึ่�งเป็นี้ตัวัแปรแฝงท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภยั
ในี้การทำางานี้	 ม้ีค่์าอิทธิิพื่ลเท่ากับ	 0.374***	 ม้ีระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	
0.01	ม้ีค่์าเฉล้�ยอย้่ท้�	4.16	และค่์าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ท้�	0.833	ซึึ่�งอย้่ในี้ระดั้บ
มีาก	 เป็นี้ผู้ลมีาจูาก	องค์์กรม้ีการทบทวันี้/ปรับปรุงค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้
การทำางานี้ผู่้านี้การบันี้ทึก	รวับรวัมี	ห์ร่อจัูด้ทำาฐานี้ข�อม้ีลด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยและ
อ่�นี้	 ๆ	 เก็บไวั�ในี้ระบบเค์ร่อข่ายขององค์์กรเพ่ื่�อให์�เกิด้ประสิทธิิภาพื่ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัย	และการจัูด้ทำาบอร์ด้ประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	เพ่ื่�อให์�พื่นัี้กงานี้
ทุกค์นี้	และผู้้�สนี้ใจูได้�รับร้�ข่าวัสารให์ม่ี	ๆ	อย้่เสมีอ	เพ่ื่�อให์�เกิด้การปฏิิบัติงานี้ตามี
กฎ	ระเบ้ยบ	ข�อบังคั์บ	 ค่้์ม่ีอการปฏิิบัติงานี้	นี้ำามีาส่้การประยุกต์ใช้�ในี้การปฏิิบัติ
งานี้ให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัย	สอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	นิี้มิีตร	โสช้าร้	(2559)	ได้�ศึึกษา
ร้ปแบบการพัื่ฒนี้าองค์์กรแห่์งการเร้ยนี้ร้�ของเทศึบาลตำาบลในี้เขตภาค์ตะวัันี้ออก
เฉ้ยงเห์น่ี้อ	ได้�กล่าวัว่ัา	วััฒนี้ธิรรมีองค์์กรมุ่ีงเนี้�นี้การส่งเสริมีและผู้ลักดั้นี้ไปส่้องค์์กร
แห่์งการเร้ยนี้ร้�ให์�ประสบค์วัามีสำาเร็จู	 โด้ยจูะต�องกระทำาผู่้านี้การพัื่ฒนี้าทางการ
บริห์ารการพัื่ฒนี้าค์วัามีสามีารถุของบุค์ลากรและท้มีงานี้	 การพัื่ฒนี้าการจัูด้การ
ค์วัามีร้�	 และการพัื่ฒนี้าการจู้งใจูซึึ่�งเป็นี้แนี้วัทางท้�เห์มีาะสมีในี้การพัื่ฒนี้าองค์์กร
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แห่์งการเร้ยนี้ร้�ของเทศึบาลตำาบลในี้เขตภาค์ตะวัันี้ออกเฉ้ยงเห์น่ี้อ	 เม่ี�อเทศึบาล
ตำาบลเป็นี้องค์์กรแห่์งการเร้ยนี้ร้�ก็จูะส่งผู้ลให์�ทุกค์นี้สามีารถุขยายศัึกยภาพื่ของ
ตนี้เองได้�อย่างต่อเน่ี้�องสามีารถุสร�างผู้ลงานี้ตามีท้�ตั�งเป้าห์มีายไวั�และเป็นี้ท้�ซึึ่�งทุก
ค์นี้	ต่างก็เร้ยนี้ร้�วิัธ้ิการเร้ยนี้ร้�ร่วัมีกันี้แล�วัก็ย่อมีส่งผู้ลต่อการพัื่ฒนี้าเทศึบาลตำาบล
ให์�ม้ีประสิทธิิภาพื่และประสิทธิิผู้ลยิ�งขึ�นี้
	 พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้		ม้ีค่์าอิทธิิพื่ลของตัวัแปรอย่้ท้�	0.672	
ม้ีระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	0.01	และม้ีค่์าเฉล้�ยเท่ากับ	4.50	ค่์าเบ้�ยงเบนี้
มีาตรฐานี้เท่ากับ	 0.741	 ซึึ่�งอย้่ในี้ระดั้บมีากท้�สุด้	 เป็นี้ผู้ลมีาจูากพื่นัี้กงานี้ภายในี้
องค์์กรม้ีการสวัมีใส่อุปกรณ์ป้องกันี้อันี้ตรายในี้ทุกค์รั�งของการทำางานี้	 ตามี
ค์ำาแนี้ะนี้ำาของค่้์ม่ีอท้�องค์์กรได้�จัูด้ทำาขึ�นี้	 อ้กทั�งบุค์ค์ลากรภายในี้องค์์กรตระห์นัี้กถึุง
การห์ยุด้เค์ร่�องจัูกรทุกค์รั�งก่อนี้เข�าไปซ่ึ่อมีแซึ่มี	 ห์ร่อทำาค์วัามีสะอาด้เพ่ื่�อค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ในี้ทุกค์รั�ง	และม้ีการเข�าร่วัมีกิจูกรรมีส่งเสริมีค์วัามีปลอด้ภัย
ตลอด้ท้�องค์์กรได้�จัูด้ขึ�นี้	ไม่ีว่ัา	KYT4R	การประเมิีนี้ค์วัามีเส้�ยง	และกิจูกรรมี	5	ส	
เป็นี้ต�นี้	 และเมี่�อพื่บเห์็นี้สิ�งผิู้ด้ปกติในี้การทำางานี้ทุกค์รั�งจูะม้ีการายงานี้ไปถุึง
หั์วัห์นี้�างานี้	ห์ร่อผู้้�ด้้แลค์วับคุ์มีเพ่ื่�อตรวัจูสอบได้�อย่างทันี้ท่วังท้	

ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั�งนี�
	 1.	อิทธิิพื่ลของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	เม่ี�อพิื่จูารณา	พื่บวัา่	องค์์กรม้ีค์วัามีพื่ยายามี
ในี้การลด้ช้่องว่ัางของในี้การส่�อสารด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ระห์ว่ัาง
หั์วัห์นี้�าและล้กนี้�องม้ีค่์าทางสถิุติท้�นี้�อย	แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัาช่้องว่ัางของในี้การส่�อสาร
ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ระห์ว่ัางหั์วัห์นี้�าและล้กนี้�องนัี้�นี้เป็นี้เร่�องท้�สำาคั์ญ	
องค์์กรค์วัรทำาการลด้ช่้องว่ัางในี้การส่�อสารด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยระห์ว่ัางหั์วัห์นี้�าและ
ล้กนี้�อง	โด้ยการเพิื่�มีช่้องทางในี้การส่�อสารด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยให์�มีากยิ�งขึ�นี้	รับฟัง
ค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ในี้การแก�ไขปัญห์าด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยจูากล้กนี้�อง	 และหั์วัห์นี้�าค์วัร
ช้้�แจูงค์วัามีค่์บห์นี้�าในี้การแก�ไขปัญห์าด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยแก่ล้กนี้�องอยา่งสมีำ�าเสมีอ
	 2.	อิทธิิพื่ลสมีรรถุนี้ะของบุค์ค์ล	 เม่ี�อพิื่จูารณา	พื่บว่ัา	ค์วัามีสามีารถุในี้การ
คิ์ด้ริเริ�มีสร�างสรรค์์ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้มี้ระดั้บค่์าทางสถุิตินี้�อย	
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The Influence of Organization Culture, Personal Competence and Knowledge Management on Safety Behaviour of Employees
in an Automotive Parts Manufacturing Company in the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	พื่นัี้กงานี้ยงัขาด้ค์วัามีสามีารถุในี้การคิ์ด้ริเริ�มีสร�างสรรค์์ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 องค์์กรค์วัรเพิื่�มีช่้องทางในี้การให์�ค์วัามีร้�ด้�านี้ค์วัามี
ปลอด้ภัยในี้การทำางานี้ให์�มีากขึ�นี้	และจัูด้ห์าตัวัอยา่งแนี้วัทางในี้การแก�ไขปรับปรุง
ในี้เร่�องค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้มีาส่�อสารให์�พื่นัี้กงานี้ได้�ม้ีทักษะเพิื่�มีมีากยิ�งขึ�นี้
	 3.	การจัูด้การค์วัามีร้�	เม่ี�อพิื่จูารณา	พื่บว่ัา	องค์์กรสนัี้บสนุี้นี้การเร้ยนี้ร้�ด้�านี้
ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้โด้ยใช้�เทค์โนี้โลย้ท้�สามีารถุนี้ำาค์วัามีร้�มีาใช้�ได้�ทันี้ท้ม้ี
ค่์าทางสถุิติท้�นี้�อย	 แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	 องค์์กรยังขาด้การนี้ำาเทค์โนี้โลย้ให์มี่ท้�มีา
สนัี้บสนุี้นี้การเร้ยนี้ร้�ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้	 ค์วัรนี้ำาเทค์โนี้โลย้ให์ม่ีมีา
ช่้วัยปรับปรุงพัื่ฒนี้าเค์ร่�องจัูกร	ห์ร่อกระบวันี้การผู้ลิตท้�สามีารถุเพิื่�มีค์วัามีปลอด้ภัย
ในี้การทำางานี้และเพิื่�มีปรมิีาณผู้ลผู้ลติ	เพ่ื่�อให์�สามีารถุผู้ลติได้�รวัด้เร็วัและปลอด้ภยั
มีากยิ�งขึ�นี้
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั�งต่อไป
	 1.	ค์วัรม้ีการขยายขอบเขตการศึึกษาโด้ยศึึกษาเปร้ยบเท้ยบ	ปัจูจัูยท้�ม้ีผู้ลต่อ
พื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้กับห์น่ี้วัยงานี้อ่�นี้ในี้ระนี้าบเด้้ยวักันี้	 เช่้นี้	
บริษัทผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์	ในี้นิี้ค์มีอุตสาห์กรรมีอ่�นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้�ใกล�เค้์ยง	เป็นี้ต�นี้	เพ่ื่�อ
เปร้ยบเท้ยบกับผู้ลการศึึกษาในี้ค์รั�งน้ี้�ในี้แง่ของวััฒนี้ธิรรมีองค์์กร	 สมีรรถุนี้ะของ
บุค์ค์ล	และการจัูด้การค์วัามีร้�ท้�แตกต่างกันี้
	 2.	ค์วัรศึึกษาเปร้ยบเท้ยบพื่ฤติกรรมีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การทำางานี้กับ
พื่นัี้กงานี้ในี้ระดั้บห์ร่อตำาแห์น่ี้งงานี้และฝ่ายอ่�นี้	ๆ	ท้�แตกต่างเปร้ยบเท้ยบกันี้	เพ่ื่�อ
ทราบถึุงค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้และการให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อปัจูจัูยท้�ม้ีผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีค์วัามี
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บทคัดย่อ 
	 การวิัจัูยค์รั�งน้ี้�ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อ	 1)	 ศึึกษาพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 2)	 ศึึกษาค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อ
ปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้
ของประช้าช้นี้ในี้จูังห์วััด้ภ้เก็ต	 3)	 ศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้กับข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จูังห์วััด้ภ้เก็ต	
และ	 4)	 เปร้ยบเท้ยบปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้จูำาแนี้กตามีข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	กลุ่มี
ตัวัอย่าง	จูำานี้วันี้	424	ค์นี้	พื่บว่ัา	พื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้ส่�อ	Facebook		ส่�อ
โฆษณาม้ีส่วันี้ตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อ	สั�งซ่ึ่�อเส่�อผู้�า/เค์ร่�องประดั้บ	โอกาสในี้การซ่ึ่�อสินี้ค์�าจูาก
ส่วันี้ลด้	ค่์าใช้�จู่ายในี้การซ่ึ่�อต่อค์รั�ง	501	-	1,000	บาท	โอนี้ผู่้านี้บัญช้้ธินี้าค์าร	และ
ปัญห์าในี้การสั�งซ่ึ่�อ	ค่์อ	การส่งล่าช้�า	ปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจู
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	 พื่บว่ัา	 โด้ยรวัมีอย้่ในี้ระดั้บมีาก	 โด้ยเร้ยง
ลำาดั้บค์ะแนี้นี้เฉล้�ยจูากมีากไปนี้�อย	ได้�แก่	ด้�านี้ผู้ลติภัณฑ์์	ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อลกัษณะ
ทางกายภาพื่	ด้�านี้ราค์า	ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้	ด้�านี้ช่้องทางการจัูด้จูำาห์น่ี้าย	ด้�านี้
กระบวันี้การ	และด้�านี้บุค์ค์ล	ตามีลำาดั้บ	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
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สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้กับข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จูังห์วััด้ภ้เก็ต	
พื่บว่ัา	เพื่ศึ	อายุ	อาช้้พื่	รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้	และระดั้บการศึึกษาม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
กับพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ
ท้�ระดั้บ	 .05	 เปร้ยบเท้ยบปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้จูำาแนี้กตามีข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จูงัห์วััด้ภ้เก็ต	
พื่บว่ัา	ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตท้�ม้ีอาช้้พื่	รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้	ระดั้บการศึึกษา
แตกต่างกันี้	 ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้แตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	
.05	 ส่วันี้ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตท้�ม้ีเพื่ศึ	และอายุ	 แตกต่างกันี้	 ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้
ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้	ไม่ีแตกต่างกันี้
คำาสำาคัญ : พื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�า;	ปัจูจัูยทางการตลาด้;	เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้

Abstract 
	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 to	 1)	 investigate	 the	
purchasing	behavior	through	social	networks	among	people	in	Phuket	
Province,	2	 )	analyze	their	opinions	on	marketing	 factors	affecting	
their	purchasing	behavior	 through	 social	networks,	3)	 analyze	 the	
relationship	between	purchasing	behavior	through	social	networks	
and	their	general	information,	and		4)	compare	the	marketing	factors	
affecting	their	purchasing	behavior	through	social	networks	classified	
by	their	general	information.		The	samples	consisted	of	424	people.		
The	results	found	that	the	advertising	media	affected	the	purchasing	
decision,	the	products	that	majority	of	the	respondents	purchased	
were	clothes/accessories	through	Facebook.	The	majority	of	them	
purchased	the	product	at	a	discount	and	spent	about	501-1,000	baht	
per	order	through	bank	transfer.	The	major	problem	they	encountered	
was	 the	 late	 delivery.	 	 In	 terms	 of	 the	 overall	marketing	 factors	
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affecting	the	decision-making	in	purchasing	products	through	social	
networks,	the	result	was	at	high	level.		Considering	from	the	highest	
to	the	lowest	means,	these	were:	product,	physical	evidence,	price,	
promotion,	place,	process,	and	people	respectively.		In	addition,	the	
results	of	 the	hypothetical	 testing	 revealed	 that	 the	 respondents	
who	were	from	different	average	monthly	income	and	educational	
level	had	different	opinions	affecting	the	purchasing	behaviour	through	
social	networks	at	statistical	significance	of	0.05.		On	the	other	hand,	
the	 respondents	who	were	 from	different	 gender	 and	 age	 group	
showed	no	different	 in	opinions	affecting	the	purchasing	behavior	
through	social	networks.		
Keywords :	Purchasing	Behavior;	Marketing	Factors;	Social	Networks

บทนำา
	 สภาพื่สังค์มีในี้ปัจูจุูบันี้ได้�แปรเปล้�ยนี้กลายเป็นี้สังค์มีโลกาภิ วััตน์ี้	
(Globalization)	 ซึึ่�งห์มีายถึุง	 สังค์มีท้�ไร�พื่รมีแด้นี้	 นัี้�นี้ก็ค่์อ	 ค์วัามีก�าวัห์นี้�าของ
เทค์โนี้โลย้สารสนี้เทศึและการส่�อสารเข�าม้ีบทบาทในี้การด้ำาเนิี้นี้ช้้วิัตประจูำาวัันี้
ทำาให์�เกิด้ค์วัามีสะด้วักสบายรวัด้เร็วัสามีารถุเช่้�อมีโยงไปทุกพ่ื่�นี้ท้�	ทำาให์�โลกปัจูจุูบันี้
ก�าวัเข�าส่้ยุค์ดิ้จิูทัลและเกิด้นี้วััตกรรมีทางสังค์มีท้�ร้�จัูกกันี้อย่างแพื่ร่ห์ลายว่ัา	
“สังค์มีออนี้ไลน์ี้”	 (ธัินี้ยาภรณ์	 ค์รองยุติ,	 2559)	 ซึึ่�งเป็นี้แห์ล่งรวัมีกลุ่มีของ
ค์นี้ในี้ลักษณะของเค์ร่อข่ายห์ร่อท้�เร้ยกว่ัา	ชุ้มีช้นี้เสม่ีอนี้จูะสะท�อนี้ให์�เห็์นี้ถึุงค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิทางสังค์มีในี้กลุ่มีค์นี้ท้�ม้ีค์วัามีสนี้ใจูในี้สิ�งต่าง	 ๆ	 ร่วัมีกันี้	 เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลนี้ถ้์ุกใช้�เป็นี้แห์ลง่พื่บปะตดิ้ต่อส่�อสารระห์วัา่งเพ่ื่�อนี้	ๆ 	ห์ร่อบุค์ค์ลท้�ร้�จัูก	ห์ร่อ
แมี�แต่ใช้�เป็นี้พ่ื่�นี้ท้�สาธิารณะในี้การแบ่งปันี้ข�อม้ีลข่าวัสารต่างๆ	 ทั�งเพ่ื่�อการศึึกษา	
ธุิรกิจู	และค์วัามีบันี้เทิงร่วัมีกันี้	เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ท้�เป็นี้ท้�นิี้ยมีในี้ปัจูจุูบันี้ม้ี
ห์ลากห์ลาย	เช่้นี้	Facebook,	Socialcam,	Instagram	และ	Youtube	เป็นี้ต�นี้		
ปัจูจุูบันี้นัี้กการตลาด้เองกไ็ด้�มีองเค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้เ์ป็นี้ส่�อให์ม่ีประเภทห์นึี้�ง
และได้�เปล้�ยนี้จูากการเร้ยกว่ัา	 เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้มีาเป็นี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้		
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ซึึ่�งเป็นี้ช่้องทางการส่�อสารผู่้านี้ส่�อให์ม่ีเป็นี้ท้�นิี้ยมีอยา่งมีากจูนี้กลายเป็นี้วััฒนี้ธิรรมี
ของผู้้�ใช้�อินี้เทอร์เน็ี้ต	ณ	 ปัจูจุูบันี้	 (วิัยะด้า	 ฐิติมัีช้ฌิิมีา,	 2553)	 	 การใช้�เค์ร่อข่าย
สังค์มีออนี้ไลนี้ใ์นี้การทำาธุิรกิจูจึูงเป็นี้การจูง้ใจูให์�ล้กค์�าสั�งซ่ึ่�อสินี้ค์�าและบรกิารผู่้านี้
เค์ร่อข่ายอินี้เทอร์เน็ี้ตได้�อยา่งรวัด้เร็วั	ส่งผู้ลให์�เกิด้ร้ปแบบในี้การขายสินี้ค์�า	ร้ปแบบ
ให์ม่ีผู้่านี้ทางเค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	 ล้กค์�าสามีารถุเล่อกสินี้ค์�าและบริการท้�มี้
ทั�งภาพื่	เส้ยง	ห์ร่อ	ค์ลิปวิัด้้โอ	ผู่้านี้เค์ร่อข่ายอินี้เทอร์เน็ี้ตได้�ด้�วัยตนี้เองโด้ยอาศัึย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิี้กส์ต่าง	 ๆ	 เช่้นี้	 เค์ร่�องค์อมีพิื่วัเตอร์	 โทรศัึพื่ท์ม่ีอถุ่อ	 ห์ร่อส่�อ
อ่�นี้	ๆ 	ช่้วัยให์�ล้กค์�าสามีารถุเล่อกซ่ึ่�อสินี้ค์�าได้�สะด้วัก	รวัด้เร็วัขึ�นี้	สามีารถุเปิด้บริการ
ได้�ตลอด้	24	ชั้�วัโมีง		
	 จูากการสำารวัจูพื่ฤติกรรมีการใช้�อินี้เทอร์เน็ี้ตในี้ประเทศึไทยปี	2562	กิจูกรรมี
การใช้�งานี้ผู่้านี้อินี้เทอร์เน็ี้ต	อันี้ดั้บ	1	ค่์อ	การใช้�เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	(Social	
Networking	Sites)		เช่้นี้	Facebook,	Twitter,		Instagram	เป็นี้ต�นี้	มีากสุด้ถึุง	
91.2%		รองลงมีา	ค่์อ	ด้้ห์นัี้ง/ฟังเพื่ลง	71.2%	และค์�นี้ห์าข�อม้ีลออนี้ไลน์ี้	70.7%	
ตามีลำาดั้บ	(กระทรวังดิ้จิูทัลเพ่ื่�อเศึรษฐกิจูและสังค์มี,	2562)		ผู้ลจูากการนิี้ยมีการ
ใช้�งานี้ผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ในี้ปัจูจุูบันี้ทำาให์�องค์์กรห์ร่อกลุ่มีธุิรกิจูต่าง	 ๆ	
ได้�นี้ำาส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้มีาใช้�ในี้การติด้ต่อส่�อสารกับล้กค์�ามีากยิ�งขึ�นี้		และจูากการ
สำารวัจูของสำานัี้กงานี้พัื่ฒนี้าธุิรกรรมีทางอิเล็กทรอนิี้กส์	(องค์์การมีห์าช้นี้)	(สพื่ธิอ.)	
ห์ร่อ	 ETDA	 (เอ็ตด้�า)	 กระทรวังดิ้จิูทัลเพ่ื่�อเศึรษฐกิจูและสังค์มี	 ได้�ทำาการสำารวัจู
เก้�ยวักับ	“พื่ฤติกรรมีผู้้�ใช้�อินี้เทอร์เน็ี้ต	ปี	2560”	โด้ยในี้ประเด็้นี้	“พื่ฤติกรรมีการ
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าและใช้�บริการทางออนี้ไลน์ี้ของค์นี้ไทย”	 พื่บว่ัา	 ผู้้�บริโภค์เข�าเย้�ยมีช้มี
เว็ับไซึ่ต์ขายของออนี้ไลน์ี้จูากโฆษณาและส่�อออนี้ไลน์ี้ต่าง	 ๆ	 มีากท้�สุด้	 คิ์ด้เป็นี้
ร�อยละ	 55.9	 โด้ยม้ีข�อม้ีลจูากการร้วิัวัและค์อมีเมีนี้ต์ของผู้้�เค์ยใช้�สินี้ค์�า	 ส่วันี้ลด้
และของแถุมี	และอันี้ดั้บของเว็ับไซึ่ต์จูากการค์�นี้ห์าทาง	Search	Engine	เป็นี้ปัจูจัูย
ท้�ม้ีอิทธิิพื่ลรองลงมีา	 คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	54.9%	 ,	 47.5%	และ	41.9%	ตามีลำาดั้บ	
(สำานัี้กงานี้พัื่ฒนี้าธุิรกรรมีทางอเิล็กทรอนิี้กส์,	2563)		และนี้อกจูากน้ี้�ยงัม้ีงานี้วัจัิูย
ท้�ศึึกษาพื่ฤติกรรมีและปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	อาทิเช่้นี้	(ณัฐกานี้ต์		กองแก�มี,	2559)	ได้�ศึึกษาวิัจัูยเร่�อง	
พื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าและบริการของผู้้�ใช้�	Application	Shopee	พื่บว่ัา	สินี้ค์�า
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ท้�ผู้้�ใช้�	Application	Shopee	สนี้ใจูมีากท้�สุด้	ค่์อ	สินี้ค์�าประเภทเส่�อผู้�าเค์ร่�องแต่งกาย	
ผู้้�บริโภค์ตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อทันี้ท้ท้�ทราบว่ัาม้ีการให์�ส่วันี้ลด้ในี้ช่้วังเวัลาต่าง	 ๆ	 สาเห์ตุ
ในี้การซ่ึ่�อสินี้ค์�าของผู้้�บริโภค์	เพื่ราะคุ์ณภาพื่ของสินี้ค์�า	ช่้องทางในี้การซ่ึ่�อส่วันี้ให์ญ่	
ซ่ึ่�อจูาก	Application	Shopee	ในี้โทรศัึพื่ท์ม่ีอถุ่อ	โด้ยช่้�อเส้ยงของ	Application	
Shopee	ทำาให์�ผู้้�ใช้�เกิด้ค์วัามีสนี้ใจูซ่ึ่�อ	 และงานี้วิัจัูยของ	 (ปิยมีาภรณ์	 ช่้วัยช้้ห์น้ี้,	
2559)	ท้�ศึึกษาวิัจัูยเร่�อง	ปัจูจัูยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้ทางสังค์มี
ออนี้ไลนี้	์โด้ยพื่บว่ัา	ปัจูจัูยด้�านี้สว่ันี้ประสมีทางการตลาด้	ได้�แก่	ด้�านี้บคุ์ลากรและ
คุ์ณภาพื่ของสินี้ค์�า	ด้�านี้ราค์า	ด้�านี้การส่งเสริมีการตลาด้	ด้�านี้ภาพื่ลักษณ์ของสินี้ค์�า
และร�านี้ค์�า	 และด้�านี้ข�อม้ีลร�านี้ค์�า	 ข�อม้ีลสินี้ค์�า	 และกระบวันี้การให์�บริการ	 ทุก
ปัจูจัูยส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้ทางสังค์มีออนี้ไลนี้์สินี้ค์�ามีากท้�สุด้	 การ
ตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อของผู้้�ใช้�	ค่์อ	ม้ีการเปร้ยบเท้ยบราค์าจูากห์ลาย	ๆ 	ร�านี้ค์�าก่อนี้การตัด้สินี้
ใจูซ่ึ่�อ	 และช้ำาระเงินี้โด้ยการโอนี้เงินี้ผู่้านี้ธินี้าค์าร	 แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัาการศึึกษา
พื่ฤติกรรมีและปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่าย
สังค์มีออนี้ไลน์ี้	แต่ละพ่ื่�นี้ท้�นัี้�นี้อาจูม้ีบริบทท้�แตกต่างกันี้ไป	จึูงเป็นี้ท้�น่ี้าสนี้ใจูท้�จูะ
ศึึกษาสำาห์รับการวิัจัูยค์รั�งน้ี้�	โด้ยเฉพื่าะพ่ื่�นี้ท้�จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ได้�ช่้�อว่ัาเป็นี้	“ไข่มุีกแห่์ง
อันี้ด้ามัีนี้”	เป็นี้ศ้ึนี้ย์กลางการท่องเท้�ยวัทางทะเลท้�ม้ีช่้�อเส้ยงในี้ระดั้บโลก	รายได้�
ค์รัวัเร่อนี้เฉล้�ยเท่ากับ	39,593.56	บาทต่อเด่้อนี้	ส้งเป็นี้อันี้ดั้บ	1	ของภาค์ใต�	และ
เป็นี้อันี้ดั้บส้�ของประเทศึ	(สำานัี้กงานี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต,	2561)	
	 จูากท้�กล่าวัมีาข�างต�นี้	 	 ผู้้�วิัจัูยจึูงสนี้ใจูศึึกษาพื่ฤติกรรมีและปัจูจัูยทางการ
ตลาด้ท้�ส่งผู้ลตอ่การตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ข์องประช้าช้นี้
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 เพ่ื่�อนี้ำาไปปรับปรุงแนี้วัทางการตลาด้ของผู้้�ประกอบการให์�
สอด้ค์ล�องกับค์วัามีต�องการของผู้้�บริโภค์ให์�ม้ีประสิทธิิภาพื่และเป็นี้การขยายฐานี้
ล้กค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ให์�มีากขึ�นี้และยั�งย่นี้ต่อไปในี้อนี้าค์ต	รวัมีถึุงเป็นี้
แนี้วัทางแก่ห์น่ี้วัยงานี้ภาค์รัฐ	นี้ำาข�อม้ีลไปใช้�ในี้การวัางแผู้นี้ให์�ค์วัามีร้�กับผู้้�ประกอบการ
ธุิรกิจูพัื่ฒนี้าร้ปแบบการขายสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1)	 เพ่ื่�อศึึกษาพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์ของ
ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต
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	 2)	 เพ่ื่�อศึึกษาค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการ
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต
	 3)	 เพ่ื่�อศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่าย
สังค์มีออนี้ไลน์ี้กับข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต
	 4)	 เพ่ื่�อเปร้ยบเท้ยบปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้จูำาแนี้กตามีข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จูงัห์วััด้ภ้เก็ต

ทบทวนวรรณกรรม
	 แนี้วัคิ์ด้เก้�ยวักับส่วันี้ประสมีทางการตลาด้ธุิรกิจูบริการ	(ศิึริวัรรณ	เสร้รัตน์ี้,	
2541)	 อ�างถุึงแนี้วัค์ิด้ส่วันี้ประสมีทางการตลาด้ธิุรกิจูบริการซึึ่�ง	 ประกอบด้�วัย	
1.	ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์	(Product)	เป็นี้สิ�งซึึ่�งสนี้องค์วัามีจูำาเป็นี้และค์วัามีต�องการของ
มีนุี้ษย์ได้�	ค่์อ	สิ�งท้�ผู้้�ขายต�องมีอบให์�แก่ล้กค์�าและล้กค์�าจูะได้�รับผู้ลประโยช้น์ี้และ
คุ์ณค่์าของผู้ลติภัณฑ์์นัี้�นี้	2.	ด้�านี้ราค์า	(Price)	ห์มีายถึุง	คุ์ณค่์าผู้ลิตภัณฑ์์ในี้ร้ปของ
ตัวัเงินี้	โด้ยท้�ล้กค์�าจูะเปร้ยบเท้ยบระห์ว่ัาง	คุ์ณค่์า	(Value)	ของบริการ	กับราค์า	
(Price)	 ของบริการนัี้�นี้	 ถุ�าคุ์ณค่์าส้งกว่ัาราค์า	 ล้กค์�าจูะตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อ	 3.	 ด้�านี้ช่้อง
ทางการจัูด้จูำาห์น่ี้าย	 (Place)	 เป็นี้กิจูกรรมีท้�เก้�ยวัข�องกับบรรยากาศึสิ�งแวัด้ล�อมี
ในี้การนี้ำาเสนี้อบริการให์�แก่ล้กค์�า	 ซึึ่�งจูะต�องพิื่จูารณาในี้ด้�านี้ทำาเลท้�ตั�งและช่้อง
ทางในี้การนี้ำาเสนี้อบริการ	4.	ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้	(Promotion)	เป็นี้เค์ร่�องม่ีอ
ห์นึี้�งท้�ม้ีค์วัามีสำาคั์ญในี้การติด้ต่อส่�อสารกับผู้้�ใช้�บริการ	 โด้ยม้ีวััตถุุประสงค์์ท้�แจู�ง
ข่าวัสารห์ร่อชั้กจู้งให์�เกิด้ทัศึนี้ค์ติและพื่ฤติกรรมีการใช้�บริการ	 5.	 ด้�านี้บุค์ค์ล	
(People)	เพ่ื่�อให์�สามีารถุสร�างค์วัามีพื่งึพื่อใจูให์�กับล้กค์�าได้�		6.	ด้�านี้การสร�างและ
นี้ำาเสนี้อลักษณะทางกายภาพื่	(Physical	Evidence	and	Presentation)	เป็นี้การ
สร�างนี้ำาเสนี้อลักษณะทางกายภาพื่ให์�กับล้กค์�า	 ร้ปแบบการให์�บริการเพ่ื่�อสร�าง
คุ์ณค่์าให์�กับล้กค์�า	 7.	 ด้�านี้กระบวันี้การ	 (Process)	 เก้�ยวัข�องกับระเบ้ยบวิัธ้ิการ
และงานี้ปฏิิบัติในี้ด้�านี้การบริการ	 (พิื่ษณุ	จูงสถิุตวััฒนี้า,	2542)	ได้�กล่าวัถึุง	การ
ตัด้สินี้ใจูไวั�ว่ัาเป็นี้กระบวันี้การในี้การบริโภค์มัีกจูะต�อง	ตัด้สินี้ใจูในี้ทางเล่อกต่างๆ	
ของสินี้ค์�าและบริการอย้่เสมีอในี้ช้้วิัตประจูำาวัันี้	 โด้ยจูะเล่อกสินี้ค์�าห์ร่อบริการ
ตามีข�อม้ีลและข�อจูำากัด้ของสถุานี้การณ์	 การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อจึูงเป็นี้กระบวันี้การท้�
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สำาคั์ญ	การวัางแผู้นี้การกระจูายสินี้ค์�าและการสร�างการยอมีรับของผู้้�บริโภค์จูะม้ี
ประสิทธิิภาพื่ยิ�งขึ�นี้	เช่้นี้เด้้ยวักับ	(วัรัญญา		โพื่ธิิ�ไพื่รทอง,	2556)	ได้�ศึึกษาปัจูจัูยท้�
ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อเส่�อผู้�าออนี้ไลน์ี้จูากร�านี้ค์�าออนี้ไลน์ี้	พื่บว่ัา	เพื่ศึ	อาย	ุระดั้บ
การศึึกษา	 และรายได้�ท้�ต่างกันี้ม้ีการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อเส่�อผู้�าจูากร�านี้ค์�าออนี้ไลนี้์แตก
ต่างกันี้	โด้ยเพื่ศึห์ญิงม้ีแนี้วัโนี้�มีซ่ึ่�อมีากกว่ัาเพื่ศึช้าย	และกลุ่มีอายุ	30	ปี	เป็นี้กลุ่มี
ท้�ม้ีแนี้วัโนี้�มีซ่ึ่�อเส่�อผู้�าจูากร�านี้ค์�าออนี้ไลนี้์มีากท้�สุด้	 นี้อกจูากน้ี้�กลุ่มีท้�มี้ระดั้บการ
ศึึกษาปริญญาโทห์ร่อส้งกว่ัาม้ีแนี้วัโนี้�มีซ่ึ่�อส้งกว่ัา	และกลุ่มีท้�ม้ีรายได้�ส้งกว่ัา	30,000	
บาทขึ�นี้ไปเป็นี้กลุ่มีท้�ซ่ึ่�อเส่�อผู้�าจูากร�านี้ค์�าออนี้ไลน์ี้มีากท้�สุด้

กรอบแนวคิดการวิจัย 
	 จูากการทบทวันี้แนี้วัคิ์ด้ทฤษฎ้	ท้�เก้�ยวักับพื่ฤติกรรมีและปัจูจัูยทางการตลาด้
ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้
จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ผู้้�วิัจัูยได้�กำาห์นี้ด้กรอบแนี้วัค์ดิ้การวิัจัูยค์รั�งน้ี้�ตามีท้�ปรากฏิ	ด้งัร้ปภาพื่ท้�	1

ข้อมูลทั่วไป

1.	 เพื่ศึ	

2.	 อายุ	

3.	 อาช้้พื่	

4.	 รายได้�เฉล้�ยต่อเด้่อนี้

5.	 ระด้ับการศึึกษา	

ปัจจัยทางการตลาด

1.	 ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์	

2.	 ด้�านี้ราค์า	

3.	 ด้�านี้ช้่องทางการจูัด้จูำาห์นี้่าย	

4.	 ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้	

5.	 ด้�านี้บุค์ค์ล	

6.	 ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อลักษณะทางกายภาพื่	

7.	 ด้�านี้กระบวันี้การ

พื่ฤติกรรมีการตัด้สินี้ใจูซึ่่�อสินี้ค์�าผู้่านี้

เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์ของประช้าช้นี้ในี้

จูังห์วััด้ภ้เก็ต

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้การวิัจัูย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประช้ากรท้�ใช้�ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	 ค่์อ	 ล้กค์�าห์ร่อผู้้�บริโภค์ท้�ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 แต่เน่ี้�องจูากประช้ากรม้ีจูำานี้วันี้มีากและ
ไม่ีทราบจูำานี้วันี้ท้�แน่ี้นี้อนี้จึูงได้�กำาห์นี้ด้ขนี้าด้ตัวัอย่างโด้ยใช้�ส้ตรค์ำานี้วัณห์าขนี้าด้
ตัวัอยา่งกรณ้ไม่ีทราบจูำานี้วันี้ประช้ากร	ของ	W.G.	Cochran	(กัลยา	วัานี้ชิ้ยบั์ญช้า,	
2545)	 ดั้งนัี้�นี้	 จูะได้�จูำานี้วันี้กลุ่มีตัวัอย่างเท่ากับ	 385	 ตัวัอย่าง	 และเพิื่�มีสำารอง
ตัวัอย่างอ้ก	10%	ห์ร่อเท่ากับ	39	ตัวัอย่าง	รวัมีเป็นี้จูำานี้วันี้ตัวัอย่างทั�งห์มีด้	424	
ตัวัอยา่ง	โด้ยใช้�วิัธ้ิสุ่มีตัวัอยา่งแบบเจูาะจูง	(Purposive	Sampling)	เพ่ื่�อให์�สะด้วัก
ในี้การเกบ็รวับรวัมีข�อม้ีลจูากกลุ่มีตวััอยา่งท้�ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์
ของประช้นี้ในี้จูงัห์วััด้ภ้เก็ต	และเกบ็รวัมีรวัมีข�อม้ีลตามีสดั้ส่วันี้โค์รงสร�างประช้ากร
จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ซึึ่�งม้ีทั�งห์มีด้	402,017	ค์นี้	(สำานัี้กงานี้สถิุติจัูงห์วััด้ภ้เก็ต,	2561)	ทั�ง	
3	อำาเภอ	ได้�แก่	อำาเภอเม่ีอง	(256	ค์นี้)	อำาเภอถุลาง	(108	ค์นี้)	และอำาเภอกะท้�	
(60	ค์นี้)

ตารางท่ี 1	 สัด้ส่วันี้การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีลกลุ่มีตัวัอย่าง	 ตามีจูำานี้วันี้ประช้ากร
จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	

ที่อยู่อาศัย ประชากร สัดส่วนประชากร(%) กลุ่มตัวอย่าง (424 คน)

อำาเภอเมี่อง

อำาเภอถุลาง

242,821

101,946

60.4

25.4

256

108

อำาเภอกะท้� 		57,250 14.2 60

รวัมี 	402,017 100.0 424.0

 เคร่่องม่อท่ีใช้ในการวิจัย	 การศึึกษาเก้�ยวักับพื่ฤติกรรมีและปัจูจัูยทางการ
ตลาด้ท้�ส่งผู้ลตอ่การตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ข์องประช้าช้นี้
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตเป็นี้การศึึกษาเชิ้งสำารวัจู	(Survey	Research)	เค์ร่�องม่ีอท้�ใช้�ในี้การ
วิัจัูยค์รั�งน้ี้�เป็นี้แบบสอบถุามี	(Questionnaire)	โด้ยผู้้�วิัจัูยได้�ตรวัจูสอบค์วัามีเท้�ยง
ตรงเชิ้งเน่ี้�อห์า	 (content	 validity)	 โด้ยผู้้�ทรงคุ์ณวุัฒิตรวัจูสอบจูำานี้วันี้	 3	 ค์นี้	
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ปรับปรุงแก�ไขสำานี้วันี้ภาษาท้�ใช้�ตลอด้จูนี้เน่ี้�อห์าแล�วัไปทด้ลองใช้�	 (try	 out)	 กับ
ประช้ากรท้�ไม่ีใช่้กลุ่มีตัวัอย่าง	ค์ำานี้วัณห์าค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	(reliability)	ตามีวิัธ้ิของ
ค์รอนี้บาค์	โด้ยใช้�สัมีประสทิธิิ�เอลฟา	(Coefficient)	ได้�ค่์า	reliability	เท่ากับ	0.93
 การวิเคราะห์ข้อมูล	ข�อม้ีลทั�วัไปของผู้้�ตอบแบบสอบถุามี	โด้ยการแจูกแจูง
ค์วัามีถุ้�	(Frequency)	และร�อยละ	(Percentage)	ข�อม้ีลท้�เก้�ยวักับพื่ฤติกรรมีการ
ตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	
วิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลโด้ยการแจูกแจูงค์วัามีถุ้�	(Frequency)	และร�อยละ	(Percentage)	
ข�อม้ีลท้�เก้�ยวักับค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	วิัเค์ราะห์์ข�อม้ีล
โด้ยการค์ำานี้วัณห์าค์่าเฉล้�ย	 (Mean)	 และส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 (Standard	
Deviation)	การทด้สอบสมีมีติฐานี้	สมีมีติฐานี้ท้�	1	ข�อม้ีลทั�วัไปม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับ
พื่ฤติกรรมีการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้
จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 สถิุติท้�ใช้�ทด้สอบค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางค่์าเฉล้�ยของกลุ่มีตัวัอย่างท้�ม้ี
มีากกว่ัา	2	กลุ่มี	ใช้�สถิุติ	Chi-Square	สมีมีติฐานี้ท้�	2	ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตท้�
ม้ีข�อม้ีลทั�วัไปต่างกันี้ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมี
การซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้แตกต่างกันี้	 สถิุติท้�ใช้�	 ค่์อ	 การทด้สอบ
ค่์าท้	 (t-test)	 ซึึ่�งใช้�ในี้การวัิเค์ราะห์์การจูำาแนี้กตามีข�อม้ีลทั�วัไปด้�านี้เพื่ศึ	 และใช้�
สถิุติการวิัเค์ราะห์์ค์วัามีแปรปรวันี้ทางเด้้ยวั	(One-Way	ANOVA)

ผู้ลการวิจัย
	 ผู้ลการวิัจัูยสามีารถุสรุป	ได้�ดั้งน้ี้�
 1) พื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้
จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	
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ตารางท่ี 2 จูำานี้วันี้	 และร�อยละ	 จูำาแนี้กตามีพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของ	ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต

พฤติกรรมการซ่ื้�อสินค้าผู่้านเคร่อข่ายสังคมออนไลน์ จำานวน ร้อยละ

1.	ช่้องทางการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้
-	Facebook 291 68.63
-	Instagram 80 18.87
-	Twitter 15 3.54
-	Line 38 8.96

รวัมี 424 100.00
2.	ผู้้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�า
-	ค์รอบค์รัวั/ญาติ 68 16.04
-	ส่�อโฆษณาต่าง	ๆ	 204 48.11
-	เพ่ื่�อนี้/ค์นี้ร้�จัูก 144 33.96
-	อ่�นี้	ๆ	 8 1.89

รวัมี 424 100.00
3.	ประเภทของสินี้ค์�าท้�สั�งซ่ึ่�อ
-	เค์ร่�องใช้�ไฟฟ้า 20 4.73
-	อาห์าร 27 6.37
-	ของตกแต่ง/เฟอร์นิี้เจูอร์ 35 8.25
-	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิี้กส์ 45 10.61
-	เค์ร่�องสำาอาง/อาห์ารเสริมี 79 18.63
-	เส่�อผู้�า/เค์ร่�องประดั้บ 211 49.76
-	อ่�นี้	ๆ	 7 1.65

รวัมี 424 100.0
4.	โอกาสในี้การซ่ึ่�อสินี้ค์�า
-	วัันี้เกิด้ 15
-	โอกาสพิื่เศึษ/เทศึกาล 83 19.58
-	ส่วันี้ลด้ 305 71.93
-	อ่�นี้	ๆ	 21 4.95

รวัมี 424 100.0
5.	ค่์าใช้�จู่ายในี้การสั�งซ่ึ่�อต่อค์รั�ง
-	ตำ�ากว่ัา	500	บาท 154 36.32
-	501	-	1,000	บาท 215 50.71
-	1,001	-	1,500	บาท 41 9.67
-	ตั�งแต่	1,501	บาท	ขึ�นี้ไป	 14 3.30

รวัมี 424 100.0
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พฤติกรรมการซ่ื้�อสินค้าผู่้านเคร่อข่ายสังคมออนไลน์ จำานวน ร้อยละ

6.	วิัธ้ิการช้ำาระเงินี้
-	โอนี้ผู่้านี้บัญช้้ธินี้าค์าร 231 54.48
-	บัตรเค์รดิ้ต/เด้บิต 39 9.20
-	เก็บเงินี้ปลายทาง 154 36.32

รวัมี 424 100.0
7.	ปัญห์าห์ร่ออุปสรรค์ในี้การสั�งซ่ึ่�อ
-	สภาพื่สินี้ค์�าไม่ีสมีบ้รณ์ 52 12.26
-	การส่งล่าช้�า 202 47.64
-	สินี้ค์�าไม่ีตรงแบบ 94 22.17
-	ขั�นี้ตอนี้การสั�งซ่ึ่�อยุ่งยาก 30 7.08
-	อ่�นี้	ๆ	 46 10.85

รวัมี 424 100.0

	 จูากตารางท้�	2	ช่้องทางการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	ส่วันี้ให์ญ่
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้	Facebook		ผู้้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าส่วันี้ให์ญ่ตัด้สินี้ใจู
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าจูากส่�อโฆษณาต่าง	 ๆ	 ประเภทของสินี้ค์�าท้�สั�งซ่ึ่�อส่วันี้ให์ญ่สั�งซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ประเภทเส่�อผู้�า/เค์ร่�องประดั้บ	โอกาสในี้การซ่ึ่�อสินี้ค์�าส่วันี้ให์ญ่ซ่ึ่�อสินี้ค์�าเน่ี้�องจูาก
ส่วันี้ลด้	ค่์าใช้�จู่ายในี้การสั�งซ่ึ่�อต่อค์รั�ง	501	-	1,000	บาท	วิัธ้ิการช้ำาระเงินี้โอนี้ผู่้านี้
บัญช้้ธินี้าค์าร	และปัญห์าห์ร่ออุปสรรค์ในี้การสั�งซ่ึ่�อ	ค่์อ	การส่งล่าช้�า
	 2)	ศึึกษาค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	

ตารางท่ี 2 จูำานี้วันี้	 และร�อยละ	 จูำาแนี้กตามีพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อ
ข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของ	ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	(ต่อ)
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ตารางท่ี 3 ค่์าเฉล้�ย	ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้เก้�ยวักับปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ล
ต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ในี้ภาพื่รวัมี

ปัจจัยทางการตลาด X SD
ระดับ

ความคิดเห็น

1.	ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์ 4.27 0.53 มีาก

2.	ด้�านี้ราค์า 4.23 0.61 มีาก

3.	ด้�านี้ช้่องทางการจูัด้จูำาห์นี้่าย 4.21 0.60 มีาก

4.	ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้ 4.23 0.58 มีาก

5.	ด้�านี้บุค์ค์ล 4.10 0.66 มีาก

6.	ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อลักษณะทางกายภาพื่ 4.24 0.58 มีาก

7.	ด้�านี้กระบวันี้การ 4.16 0.65 มีาก

โด้ยรวัมี 4.21 0.53 มีาก

  
	 จูากตารางท้�	 3	 ปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์ของประช้าช้นี้ในี้จูังห์วััด้ภ้เก็ต	 โด้ยรวัมีอย้่ในี้ระด้ับมีาก	
(X	=	4.21,	SD	=	0.53	)	เม่ี�อพิื่จูารณาเป็นี้รายด้�านี้		โด้ยเร้ยงลำาดั้บค์ะแนี้นี้เฉล้�ย
จูากมีากไปนี้�อย	ได้�แก่	ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์	(X	=	4.27,	SD	=	0.53	)	ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อ
ลักษณะทางกายภาพื่	(X	=	4.24,	SD	=	0.58	)	ด้�านี้ราค์า	(X	=	4.23,	SD	=	0.61	) 
ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้	(X	=	4.23,	SD	=0.58	)	ด้�านี้ช่้องทางการจัูด้จูำาห์น่ี้าย	(X	=	
4.21,	SD	=	0.60	)	ด้�านี้กระบวันี้การ	(X	=	4.16,	SD	=	0.65	)	และด้�านี้บุค์ค์ล	
(X	=	4.10,	SD	=	0.66	)	ตามีลำาดั้บ
	 3) ศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้กับข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	
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ตารางท่ี 4 สรุปผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้�	1

สมมติฐานท่ี สรุปผู้ลการทดสอบสมมติฐาน

1.1	เพื่ศึม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต



1.2	อายุม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต



1.3	อาช้้พื่ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้
ภ้เก็ต



1.4	รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
การซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต



1.5	ระดั้บการศึึกษาม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการ
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้
จัูงห์วััด้ภ้เก็ต



:		ยอมีรับสมีมีติฐานี้			X	:		ปฏิิเสธิสมีมีติฐานี้												

	 จูากตารางท้�	4	ผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้การวิัจัูย		พื่บว่ัา	เพื่ศึ	อายุ	อาช้้พื่	
รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้	 และระดั้บการศึึกษาม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ข์องประช้าช้นี้ในี้จูงัห์วััด้ภ้เก็ต	อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญ
ทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05
	 4) เปร้ยบเท้ยบปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้จูำาแนี้กตามีข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	
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ตารางท่ี 5	 สรุปผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้�	2

ปัจจัยทางการตลาด

ข้อมูลท่ัวไป

เพศ อายุ อาชีพ
รายได้เฉล่ีย
ต่อเด่อน

ระดับการ
ศึกษา

1.	ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์ X X   X

2.	ด้�านี้ราค์า X    

3.	ด้�านี้ช่้องทางการจัูด้จูำาห์น่ี้าย X    

4.	ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้ X X   

5.	ด้�านี้บุค์ค์ล X X   X

6.	ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อลักษณะทางกายภาพื่ X X   X

7.	ด้�านี้กระบวันี้การ X X   

โด้ยรวัมี X X   

:		ยอมีรับสมีมีติฐานี้			X	:		ปฏิิเสธิสมีมีติฐานี้												
          
	 จูากตารางท้�	 5	 ผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้ท้�	 2	พื่บว่ัา	ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้
ภ้เก็ตท้�ม้ีอาช้้พื่	รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้	และระดั้บการศึึกษา	แตกต่างกันี้	ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้
ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลนี้	์แตกต่างกันี้อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05	ส่วันี้ประช้าช้นี้ในี้จูงัห์วััด้
ภ้เก็ตท้�ม้ีเพื่ศึ	และอายุ	แตกต่างกันี้	ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ล
ต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	ไม่ีแตกต่างกันี้

สรุปและอภิปรายผู้ลการวิจัย
	 จูากผู้ลการวิัจัูยเร่�อง	พื่ฤติกรรมีและปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจู
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์ของประช้าช้นี้ในี้จูังห์วััด้ภ้เก็ต	 ผู้้�วิัจัูยนี้ำาผู้ล
ท้�ได้�จูากการวิัจัูยมีาสรุปและอภิปรายผู้ล	ดั้งต่อไปน้ี้�
 1)  พฤตกิรรมการซื้่�อสินค้าผู่้านเคร่อข่ายสังคมออนไลนข์องประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต
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	 พื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้
ภ้เก็ตส่วันี้ให์ญ่ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้	 Facebook	 ผู้้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ส่วันี้ให์ญ่	 ค่์อ	 ส่�อโฆษณาต่าง	 ๆ	 มีากท้�สุด้	 ประเภทสินี้ค์�าท้�สั�งซ่ึ่�อส่วันี้ให์ญ่เป็นี้
เส่�อผู้�า/เค์ร่�องประดั้บ	โอกาสในี้การซ่ึ่�อสินี้ค์�าเน่ี้�องจูากม้ีส่วันี้ลด้	ค่์าใช้�จู่ายในี้การ
สั�งซ่ึ่�อส่วันี้ให์ญ่ประมีาณ	501	–	1,000	บาท	วิัธ้ิการช้ำาระเงินี้โอนี้ผู่้านี้บัญช้้ธินี้าค์าร
เป็นี้ส่วันี้ให์ญ่	และปัญห์าห์ร่ออุปสรรค์ในี้การสั�งซ่ึ่�อส่วันี้ให์ญ่เกิด้จูากการส่งสินี้ค์�า
ล่าช้�า	สอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	(ว้ักิจูจ์ู	ศุึภโกวิัท,	2555)	ศึึกษาพื่ฤติกรรมีของค์นี้
วััยทำางานี้ในี้จูังห์วััด้เช้้ยงให์ม่ีต่อการซ่ึ่�อสินี้ค์�าบนี้	 facebook	 ผู้ลจูากการศึึกษา
พื่บว่ัา	 ด้�านี้พื่ฤติกรรมีผู้้�ตอบแบบสอบถุามีส่วันี้ให์ญ่สินี้ค์�าท้�เค์ยซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้	
facebook	ค่์อ	เส่�อผู้�าแฟชั้�นี้และเค์ร่�องประดั้บ	สินี้ค์�าท้�ซ่ึ่�อผู่้านี้	facebook	ค์รั�ง
สุด้ท�าย	ค่์อ	เส่�อผู้�าแฟชั้�นี้	เห์ตุผู้ลในี้การเล่อกซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้	facebook	ค่์อ	ม้ีสินี้ค์�า
ตรงค์วัามีต�องการและสอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	 	 (ธัินี้ยาภรณ์	 ค์รองยุติ,	 2559)	
ศึึกษาพื่ฤตกิรรมีการตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ข์องประช้าช้นี้
ในี้เขตจูตุจัูกร	กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอย่างในี้เขตจูตุจัูกรท้�เค์ยซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์มีาก่อนี้	 ม้ีการเล่อกซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลนี้์ประเภท	 Facebook	 มีากท้�สุด้	 และมี้การสั�งซ่ึ่�อเส่�อผู้�าสำาเร็จูร้ปผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้มีากท้�สุด้	
 2) ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดท่ีสง่ผู้ลต่อพฤติกรรมการซ่ื้�อสินค้า
ผู่้านเคร่อข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
	 ค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	พื่บว่ัา	 โด้ยภาพื่รวัมีอย้่ในี้
ระดั้บมีาก	จูากผู้ลดั้งกล่าวัสอด้ค์ล�องกับ	ผู้ลการศึึกษาของ	(ชั้ยวััฒน์ี้	พิื่ทักษ์รักธิรรมี,	
2556)	 วิัจัูยเร่�อง	 ปัจูจัูยท้�ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าออนี้ไลน์ี้ของ
ผู้้�บริโภค์	พื่บว่ัา	ปัจูจัูยการตลาด้ท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าออนี้ไลน์ี้ของ
ผู้้�บริโภค์	 อย้่ในี้ระดั้บมีาก	 ข�อค์�นี้พื่บดั้งกล่าวั	 ทำาให์�เห็์นี้ว่ัาปัจูจัูยทางการตลาด้ม้ี
ค์วัามีสำาคั์ญต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	อาจูเป็นี้เพื่ราะคุ์ณลักษณะของปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ผู้้�วิัจัูยใช้�เป็นี้
ตัวัแปรในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ซึึ่�งประกอบด้�วัย	ผู้ลิตภัณฑ์์	ราค์า	ช่้องทางจัูด้จูำาห์น่ี้าย	



121พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
Consumer Behavior and Marketing Factors Affecting the Decision-Making in Purchasing Products Through

Social Networks of People in Phuket Province

5

ส่งเสริมีการตลาด้	บุค์ค์ล	การนี้ำาเสนี้อลักษณะทางกายภาพื่	และกระบวันี้การนัี้�นี้
ล�วันี้เป็นี้องค์์ประกอบสำาคั์ญท้�ธุิรกิจูจูำาเป็นี้ต�องนี้ำาเสนี้อแก่ผู้้�บริโภค์เพ่ื่�อตัด้สินี้ใจู
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์	 สอด้ค์ล�องกับแนี้วัค์ิด้ของ	 (สุด้าด้วัง	
เร่องรุจิูระ,	 2543)	 ได้�กล่าวัไวั�ว่ัา	 ส่วันี้ประสมีการตลาด้	 (Marketing	Mix)	 ค่์อ	
องค์์ประกอบห์ร่อปัจูจัูยท้�สำาคั์ญในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ทางด้�านี้การตลาด้	เน่ี้�องจูากเป็นี้
สิ�งท้�กิจูการสามีารถุทำาการค์วับคุ์มีได้�	 โด้ยพ่ื่�นี้ฐานี้ของส่วันี้ประสมีการตลาด้	
(Marketing	Mix)	ประกอบด้�วัย	4	ปัจูจัูย	ดั้งน้ี้�	ผู้ลิตภัณฑ์์	(Product)	ราค์า	(Price)	
ช่้องทางการจัูด้จูำาห์น่ี้าย	(Place)	การส่งเสริมีการตลาด้	(Promotion)	รวัมีเร้ยก
ว่ัา	4Ps	แต่สำาห์รับธุิรกิจูบริการจูะม้ีส่วันี้ประสมีการตลาด้	(Marketing	Mix)	เพิื่�มี
เข�ามีาอ้ก	 3	 ปัจูจัูย	 ดั้งน้ี้�	 ด้�านี้บุค์ค์ล	 (People)	 ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อลักษณะทาง
กายภาพื่	 (Physical	 Evidence	 and	 Presentation)	 และด้�านี้กระบวันี้การ	
(Process)	รวัมีเร้ยกได้�ว่ัา	เป็นี้	7Ps		ผู้ลจูากการศึึกษาปจัูจัูยทางการตลาด้เปน็ี้ราย
ด้�านี้	พื่บว่ัา	ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์เป็นี้อันี้ดั้บห์นึี้�ง	รองลงมีา	ค่์อ	ด้�านี้การนี้ำาเสนี้อลักษณะ
ทางกายภาพื่	ด้�านี้ราค์า	ด้�านี้ส่งเสริมีการตลาด้	ด้�านี้ช่้องทางการจัูด้จูำาห์น่ี้าย		ด้�านี้
กระบวันี้การ	 และด้�านี้บุค์ค์ล	ตามีลำาดั้บ	 ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	 (ช้านี้นี้ท์	
จัูนี้ทวังศ์ึ,	2557)	ศึึกษาการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ข์องผู้้�มีร้ายได้�ในี้
จัูงห์วััด้สงขลา	 ผู้ลจูากการศึึกษา	 พื่บว่ัา	 ระดั้บค์วัามีสำาคั์ญของปัจูจัูยด้�านี้ส่วันี้
ประสมีการตลาด้ท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อ	โด้ยภาพื่รวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บมีากและ	
พื่บว่ัา	 ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์ม้ีค์วัามีสำาคั์ญต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อในี้ระดั้บมีาก	 โด้ยผู้้�ซ่ึ่�อให์�
ค์วัามีสำาคั์ญกับบรรจุูภัณฑ์์ของสินี้ค์�าม้ีค์วัามีสวัยงามีมีากท้�สุด้	รองลงมีา	ค่์อ	ม้ีการ
ค่์นี้ห์ร่อเปล้�ยนี้สินี้ค์�าและผู้้�ใช้�บริการสามีารถุขอข�อม้ีลเพิื่�มีเติมีเก้�ยวักับสินี้ค์�าได้�	
และนี้�อยท้�สุด้	ค่์อ	ม้ีการรับประกันี้คุ์ณภาพื่สินี้ค์�า	ทั�งน้ี้�เป็นี้เพื่ราะสินี้ค์�าออนี้ไลน์ี้
สิ�งสำาคั์ญท้�ผู้้�บริโภค์ให์�ค์วัามีสำาคั์ญมีากท้�สุด้	 ค่์อ	 ผู้ลิตภัณฑ์์	 เน่ี้�องจูากผู้ลิตภัณฑ์์
ห์ร่อสินี้ค์�าออนี้ไลน์ี้	 จูะแตกต่างจูากสินี้ค์�าปกติโด้ยทั�วัไปท้�ผู้้�บริโภค์สามีารถุเห์็นี้
และสัมีผัู้สก่อนี้การซ่ึ่�อ	 ดั้งนัี้�นี้	 จูะทำาให์�ผู้้�บริโภค์ม้ีค์วัามีเส้�ยงต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อ	
ดั้งนัี้�นี้ธุิรกิจูค์วัรสร�างค์วัามีไวั�วัางใจูแก่ผู้้�บริโภค์โด้ยการส่�อสารการตลาด้ให์�ผู้้�บริโภค์
เกิด้ค์วัามีเช่้�อมัี�นี้และไวั�วัางใจู	โด้ยไม่ีโฆษณาเกินี้ค์วัามีจูริง	ห์ร่อห์ลอกลวังผู้้�บริโภค์	
สอด้ค์ล�องกับ	(พิื่ศุึทธิิ�	อุปถัุมีภ์,	2556)	ท้�พื่บว่ัา	ค์วัามีไวั�วัางใจูและลักษณะธุิรกิจู
ผู่้านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ส่งผู้ลต่อค์วัามีตั�งใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้	
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 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้่�อสินค้าผู่้านเคร่อข่ายสังคม
ออนไลน์กับข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้
กับข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	พื่บว่ัา	เพื่ศึ	อายุ	อาช้้พื่	รายได้�เฉล้�ย
ต่อเด่้อนี้	และระดั้บการศึึกษาม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อ
ข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญท้�ทางสถิุตท้�
ระดั้บ	 .05	สอด้ค์ล�องกับ	(เอมิีกา	เห์มีมิีนี้ทร์	และ	ปร้ช้า	 วิัจิูตรธิรรมีรส,	2557)	
ท้�พื่บว่ัา	อายุ	ระดั้บการศึึกษา	อาช้้พื่	สถุานี้ภาพื่สมีรส	และรายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้ท้�
แตกต่างกันี้	 ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้เก้�ยวักับผู้ลท้�ได้�จูากการใช้�เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้
แตกตา่งกันี้	อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถุติิท้�ระดั้บ	.05	และยงัสอด้ค์ล�องกบั	(ธัิญลักษณ์	
สุมีนี้านี้สุรณ์,	2561)	ท้�พื่บว่ัา	พื่ฤติกรรมีการตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้ของผู้้�ส้งอายุกลุ่มีเบบ้�บ้มีเมีอร์	 จูำาแนี้กตามีปัจูจัูยด้�านี้ประช้ากรศึาสตร์	
ระดั้บการศึึกษาและอาช้้พื่ท้�แตกต่างกันี้	จูะม้ีพื่ฤติกรรมีการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ท้์�แตกต่างกั	นี้อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญท้�ทางสถิุตท้�ระดั้บ	.05	ทั�งน้ี้�
เป็นี้เพื่ราะข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ไม่ีว่ัาจูะเป็นี้ด้�านี้เพื่ศึ	อายุ	อาช้้พื่	
รายได้�	และระดั้บการศึึกษา	ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อท้�แตกต่างกันี้	ซึึ่�งแสด้งให์�
เห็์นี้ว่ัาข�อม้ีลทั�วัไปม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่าย
สังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต
 4) การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผู้ลต่อพฤติกรรมการซ่ื้�อสินค้า
ผู่้านเคร่อข่ายสังคมออนไลน์จำาแนกตามข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต
	 การเปร้ยบเท้ยบปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้จูำาแนี้กตามีข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	พื่บ
ว่ัา	ประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตท้�ม้ี	อาช้้พื่	รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้	และระดั้บการศึึกษา
แตกต่างกันี้	 ม้ีค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ต่อปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อ
สินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีแตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	 .05		
สอด้ค์ล�องกับ	(วัรัญญา		โพื่ธิิ�ไพื่รทอง,	2556)	ท้�พื่บว่ัา		ระดั้บการศึึกษาท้�ต่างกันี้
ม้ีการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อเส่�อผู้�าจูากร�านี้ค์�าออนี้ไลนี้์แตกต่างกันี้	 และสอด้ค์ล�องกับ	
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(ปรารถุนี้า	พื่ะสิมี	และ	วิัไลลักษณ์	รัตนี้เพ้ื่ยรธัิมีมีะ,	2561)	ท้�พื่บว่ัา	ปัจูจัูยส่วันี้
ประสมีการตลาด้ท้�ม้ีผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าช่้องทางออนี้ไลนี้์ของผู้้�บริโภค์	
ผู้้�บริโภค์ท้�ม้ีอาช้้พื่ต่างกันี้		ให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อปัจูจัูยส่วันี้ประสมีการตลาด้ท้�ม้ีผู้ลต่อ
การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าช่้องทางออนี้ไลน์ี้	ภาพื่รวัมีแตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทาง
สถิุติท้�ระดั้บ	.05	และยังสอด้ค์ล�องกับ	(บวัรลักษณ์	เสนี้าะค์ำา,	2562)	ท้�ได้�ศึึกษา
ปัจูจัูยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้์ของ
นัี้กศึึกษาระดั้บปริญญาตร้		ในี้กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	พื่บว่ัา	นัี้กศึึกษาท้�ม้ีรายได้�เฉล้�ย
ต่อเด่้อนี้แตกตา่งกันี้	ม้ีการตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้แ์ตกต่าง
กันี้	แสด้งให์�เห็์นี้ได้�ว่ัา	อาช้้พื่	ระดั้บการศึึกษาและรายได้�ของประช้าช้นี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต
ม้ีผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าออนี้ไลน์ี้ท้�แตกต่างกันี้	กล่าวัค่์อ	ผู้้�ท้�ม้ีอาช้้พื่ไม่ีว่ัาจูะ
เป็นี้นัี้กเร้ยนี้/นิี้สิต/นัี้กศึึกษา	ข�าราช้การ/พื่นัี้กงานี้ในี้ห์น่ี้วัยงานี้ราช้การ	พื่นัี้กงานี้
รัฐวิัสาห์กจิู	พื่นี้กังานี้เอกช้นี้	ห์ร่อธุิรกิจูส่วันี้ตวัั	ผู้้�ท้�ม้ีระด้บัการศึึกษาตำ�ากวัา่ปริญญา
ตร้	ปริญญาตร้	ปริญญาโท	ห์ร่อส้งกว่ัาปริญญาโทและผู้้�ท้�ม้ีรายได้�	ไม่ีเกินี้	15,000	
บาท	15,001	-	25,000		บาท		25,001	-	35,000		บาท		35,001	บาทขึ�นี้ไป	ล�วันี้
ม้ีผู้ลต่อการใช้�ปัจูจัูยการตลาด้ในี้การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าออนี้ไลน์ี้แตกต่างกันี้		

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผู้ลการวิจัยไปใช้
	 1.1	 จูากผู้ลการวิัจัูยพื่ฤติกรรมีการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ผู้้�ประกอบการธุิรกิจูออนี้ไลน์ี้ค์วัรให์�ค์วัามี
สำาคั์ญกับพื่ฤติกรรมีของผู้้�บริโภค์		ค์วัรให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับช่้องทางการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้
เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	Facebook	รองลงมีา	ค่์อ	Instagram,	Line	และ	Twitter	
เน่ี้�องจูากเป็นี้ท้�นิี้ยมีของผู้้�บริโภค์จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 ในี้การส่�อสารการตลาด้นัี้�นี้
ผู้้�ประกอบการค์วัรให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับผู้้�ท้�มี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อไม่ีวั่าจูะเป็นี้
เพ่ื่�อนี้/ค์นี้ร้�จัูก	 ห์ร่อค์รอบค์รัวั/ญาติ	 ซึึ่�งม้ีค์วัามีสำาคั์ญต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อของ
ผู้้�บริโภค์	และนี้อกจูากน้ี้�	ค์วัรม้ีส่วันี้ลด้ตามีเทศึกาลต่าง	ๆ	เพ่ื่�อจู้งให์�ผู้้�บริโภค์เกิด้
การตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อ	 และค์วัรสร�างค์วัามีสะด้วักในี้การช้ำาระเงินี้	 ไม่ีว่ัาจูะเป็นี้ในี้ด้�านี้
การโอนี้ผู้่านี้บัญช้้ธินี้าค์าร	 รองลงมีา	 ค่์อ	 เก็บเงินี้ปลายทาง	 และช้ำาระผู้่านี้บัตร
เค์รดิ้ต/เด้บิต
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	 1.2	 จูากผู้ลการวิัจัูย	 ปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�า
ผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	พื่บว่ัา	ด้�านี้ผู้ลิตภัณฑ์์	
เป็นี้ปัจูจัูยทางการตลาด้ท้�ผู้้�บริโภค์ให์�ค์วัามีสำาคั์ญในี้การตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อสินี้ค์�าออนี้ไลนี้์
เป็นี้อันี้ดั้บแรก	 ดั้งนัี้�นี้	 ผู้้�ประกอบการค์วัรให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อผู้ลิตภัณฑ์์ท้�นี้ำามีาจัูด้
จูำาห์น่ี้ายออนี้ไลน์ี้	โด้ยเฉพื่าะค์วัรสร�างค์วัามีสะด้วักในี้การค์�นี้ห์าและเล่อกซ่ึ่�อสินี้ค์�า	
สินี้ค์�าค์วัรม้ีค์วัามีห์ลากห์ลายเพ่ื่�อเป็นี้ทางเล่อกให์�กับผู้้�บริโภค์	นี้อกจูากน้ี้�ค์วัรเป็นี้
สินี้ค์�าท้�ทันี้สมัียตรงกับค์วัามีต�องการของผู้้�บริโภค์
	 1.3	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้กับข�อม้ีลทั�วัไปของประช้าช้นี้ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 พื่บว่ัา	 เพื่ศึ	 อายุ	 อาช้้พื่	
รายได้�เฉล้�ยต่อเด่้อนี้	 และระดั้บการศึึกษาม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีการ
ซ่ึ่�อสินี้ค์�าผู่้านี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลนี้ข์องประช้าช้นี้ในี้จูงัห์วััด้ภ้เก็ต	ดั้งนัี้�นี้	ในี้การ
ด้ำาเนี้ินี้การทางการตลาด้ผู้้�ประกอบการค์วัรกำาห์นี้ด้กลุ่มีเป้าห์มีายทางการตลาด้
ให์�ชั้ด้เจูนี้	โด้ยพิื่จูารณานี้ำาเกณฑ์์ด้�านี้	เพื่ศึ	อาย	ุอาช้้พื่	รายได้�	และระดั้บการศึึกษา	
เกณฑ์์ในี้การแบ่งส่วันี้การตลาด้ให์�ได้�มีาซึึ่�งกลุ่มีเป้าห์มีายท้�ช้ัด้เจูนี้	 ซึึ่�งจูะทำาให์�
สามีารถุส่�อสารการตลาด้ได้�ตรงกับกลุ่มีเป้าห์มีายมีากท้�สุด้	 ซึึ่�งจูะก่อให์�เกิด้
ประสิทธิิภาพื่มีากยิ�งขึ�นี้	
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป
	 2.1	การวิัจัูยค์รั�งน้ี้�เป็นี้การวิัจัูยเฉพื่าะเชิ้งปริมีาณ	(Quantitative	Research)	
เท่านัี้�นี้	 ในี้การศึึกษาวิัจัูยค์รั�งต่อไปเพ่ื่�อให์�ได้�ข�อม้ีลในี้เชิ้งลึก	 ค์วัรม้ีการศึึกษาวิัจัูย
แบบผู้สมีผู้สานี้	(Mixed	Method	Research)	โด้ยค์วัรมีก้ารศึึกษาวัจัิูยเชิ้งคุ์ณภาพื่	
(Qualitative	Research)	เพิื่�มีด้�วัยการสัมีภาษณ์ผู้้�ประกอบการภาค์เอกช้นี้	และ
ภาค์รัฐบาลในี้มุีมีมีองด้�านี้ต่าง	ๆ	เพ่ื่�อให์�ได้�ข�อม้ีลงานี้วิัจัูยท้�ค์รอบค์ลุมี
	 2.2	การวิัจัูยค์รั�งน้ี้�ศึึกษาเฉพื่าะพ่ื่�นี้ท้�จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 ดั้งนัี้�นี้ค์วัรจูะม้ีการขยาย
การศึึกษาในี้พ่ื่�นี้ท้�อ่�นี้	ๆ	เพ่ื่�อจูะได้�นี้ำาผู้ลการวิัจัูยมีาเปร้ยบเท้ยบและเป็นี้แนี้วัทาง
ในี้การพัื่ฒนี้าปัจูจัูยทางการตลาด้ต่อไป	
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บทคัดย่อ
	 การวิัจัูยน้ี้�ม้ีวััตถุุประสงค์์	 (1)	 เพ่ื่�อศึึกษาปัจูจัูยคุ์ณภาพื่ระบบและค์วัามี
ปลอด้ภัยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการใช้�งานี้ระบบ	(2)	เพ่ื่�อศึึกษาปัจูจัูยคุ์ณภาพื่ระบบ	ค์วัามี
ปลอด้ภัย	และการใช้�งานี้ระบบท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	และ	(3)	เพ่ื่�อ
ศึึกษาปัจูจัูยการใช้�งานี้ระบบ	 และค์วัามีพื่ึงพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ท้�มี้อิทธิิพื่ลต่อประโยช้น์ี้
สุทธิิท้�ได้�รับจูากการใช้�งานี้ระบบห์ยิบสินี้ค์�าตามีสัญญาณไฟของพื่นัี้กงานี้ค์ลังสินี้ค์�า
และศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�า	ใช้�วิัธ้ิการวิัจัูยเชิ้งประจัูกษ์	ประช้ากรท้�ศึึกษาเป็นี้พื่นัี้กงานี้
ค์ลังสินี้ค์�าและศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�าของ	บริษัท	ABC	ในี้ภาค์ตะวัันี้ออก	ประเทศึไทย	
ขนี้าด้ตัวัอย่างจูำานี้วันี้	380	ค์นี้	ใช้�สถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	และการวิัเค์ราะห์์การถุด้ถุอย
พื่หุ์ค้์ณ	 ผู้ลการวิัจัูยพื่บว่ัา	 ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ	 และค์วัามีปลอด้ภัยม้ีอิทธิิลต่อการใช้�



129

6

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิที่ได้รับจากการใช้งานระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟของพนักงานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า : 
ศึกษากรณีบริษัท ABC ในภาคตะวันออกประเทศไทย

Factor Influencing the Net Benefits Obtained from Pick to Light System Usage of Warehouse and Distribution Centers Employees :
A Case Study of ABC Company Limited in Eastern Region, Thailand

งานี้ระบบ	 เวัลาท้�ใช้�ในี้การตอบสนี้อง	 ค์วัามีแมี่นี้ยำา	 ค์วัามีปลอด้ภัย	 และการใช้�
งานี้ระบบมี้อิทธิิลต่อค์วัามีพื่ึงพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	 และการใช้�งานี้ระบบ	 และค์วัามีพื่ึง
พื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้มี้อิทธิิลต่อประโยช้น์ี้สุทธิิ	 ผู้ลการศึึกษาน้ี้�สามีารถุให์�ข�อม้ีลอ�างอิงท้�
เป็นี้ประโยช้น์ี้แก่	นัี้กวิัจัูย	บริษัท	และบุค์ค์ลท้�ทำางานี้ในี้องค์์การและห์น่ี้วัยงานี้ท้�
เก้�ยวัข�อง
คำาสำาคัญ :	 คุ์ณภาพื่ระบบ;	ค์วัามีปลอด้ภัย;	การใช้�งานี้;	ค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้;	

ประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	

Abstract
	 The	objective	of	this	study	is	(1)	to	investigate	the	influences	of	
system	quality	and	safety	on	usage,	(2)	to	analyze	the	influences	of	
system	quality,	safety,	and	system	usage	toward	user	satisfaction,	
and	(3)	to	analyze	the	influences	of	usage	and	satisfaction	on	net	
benefits	of	pick	to	light	system	usage	of	the	employees	at	warehouse	
and	distribution	centers.	The	researcher	employed	empirical	research.	
The	 samples	were	380	employees	of	warehouse	and	distribution	
centers	 in	 the	East	Region.	 	The	data	 received	were	analyzed	by	
descriptive	statistics	and	multiple	 regression	analysis.	The	findings	
were	as	follows:	the	factors	of		reliability,	and	safety	affected	the		
pick	to	light	system		usage.	Moreover,	the	factors	of	response	time,	
accuracy,	safety,	and	system	usage		affected	the	user	satisfaction.	In	
addition,		the	factors	of	system	usage	and	user	satisfaction		affected	
the	 net	 benefits.	 The	 results	 of	 this	 study	 can	 provide	 a	 useful	
reference	 to	 researchers,	 firms,	 and	 individuals	working	 in	 related	
organizations.
Keywords : System	quality;	Safety;	Usage;	User	satisfaction;	Net	benefits
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บทนำา 
	 การเข�าส่้ยุค์การเปล้�ยนี้ฉับพื่ลันี้ทางดิ้จิูทัล	 (digital	 disruption)	 และ
อุตาห์กรรมี	 4.0	 โลจิูสติกส์และการจัูด้การโซ่ึ่อุปทานี้ได้�กลายเป็นี้อุตสาห์กรรมีท้�
สำาคั์ญต่อการพัื่ฒนี้าเศึรฐกจิูโด้ยรวัมีของโลกและภายในี้ประเทศึท้�กำาลังขับเค์ล่�อนี้
ตามีนี้โยบายไทยแลน์ี้	 4.0	 เพ่ื่�อการเข�าส่้ประเทศึการค์�าและการบริการส่งผู้ลให์�
ระบบโลจิูสติกส์ในี้อนี้าค์ตท้�ม้ีนี้วััตกรรมีให์ม่ี	ๆ 	ท้�เกิด้ขึ�นี้อ้กมีากมีายระบบอัตโนี้มัีติ
ไปจูนี้ถึุงดิ้จิูทัลและหุ่์นี้ยนี้ต์จึูงได้�เข�ามีาม้ีบทบาทสำาคั์ญทางอุตสาห์กรรมีให์�ม้ีการ
เติบโตและเปร้ยบเสม่ีอนี้เป็นี้เส�นี้เล่อด้ให์ญ่ของเศึรฐกิจู	โด้ยเฉพื่าะการบริห์ารจัูด้
ศ้ึนี้ย์การกระจูายสินี้ค์�าและค์ลังสินี้ค์�า	(distribution	center	and	warehousing	
center)	(Kucukaltan,	Saatcioglu,	Irani,	&	Tuna,	2020)
	 ปัจูจุูบันี้การเติบโตทางเศึรษฐกิจูได้�รับผู้ลกระทบของการแพื่ร่ระบาด้อย่าง
รวัด้เร็วัของเช่้�อไวัรัสโค์วิัด้-19	 (COVID-19)	 ได้�ทำาให์�ประสบปัญห์าทางเศึรษฐกิจู	
สังค์มีและสิ�งแวัด้ล�อมี	ภาค์ธุิรกิจู	และภาค์อุตสาห์กรรมีต่าง	ๆ	อย่างยิ�งทำาให์�ต�อง
ปรับตัวัเองตามีกฎเกณฑ์์และมีาตรการตา่ง	ๆ 	เพ่ื่�อให์�พื่�นี้จูากวักิฤตน้ี้�	(Department	
of	Health,	2021)	รวัมีถึุงอุตสาห์กรรมีโลจิูสติกส์และโซ่ึ่อุปทานี้ก็เช่้นี้กันี้	เช่้นี้	ภาค์
อุตสาห์กรรมีผู้ลิตยานี้ยนี้ต์	(Singh,	Kumar,	Panchal,	&	Tiwari,	2021)	ต�องมุ่ีง
เนี้�นี้ค์วัามีสำาคั์ญยิ�งกับการจัูด้การด้�านี้โลจิูสติกส์ให์�ม้ีท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่มีากขึ�นี้
ตระห์นี้กัถึุงค์วัามีปลอด้ภยัของบุค์ลากรท้�ต�องทำางานี้รว่ัมีกันี้รวัมีถุงึเค์ร่�องจัูกรและ
ระบบเทค์โนี้โลยใ้นี้สถุานี้ท้�ทำางานี้เป็นี้ไปตามีมีาตรฐานี้	(Griffin	&	Neal,	2000);	
(Robertsen	et	al.,	2018)	เพ่ื่�อให์�งานี้ราบร่�นี้และไม่ีห์ยดุ้ช้ะงัก	เพ่ื่�อลด้และค์วับคุ์มี
ค์วัามีเส้�ยงอันี้ตราย	(Chotipun	&	Sopa,	2020)	ดั้งนัี้�นี้	องค์์การต่าง	ๆ 	นี้ำาแนี้วัทาง
ให์ม่ี	ๆ 	มีาใช้�กับระบบการจัูด้การค์ลังสินี้ค์�าด้�วัยการนี้ำาระบบการห์ยิบสินี้ค์�า	(order	
picking)	 ห์ลายร้ปแบบมีาปรับใช้�และท้�นิี้ยมีใช้�ประเภทห์นึี้�ง	 ค่์อ	 นี้ำาระบบห์ยิบ
สินี้ค์�าด้�วัยแสง	(pick	to	light)	มีาใช้�	โด้ยบริษัท	ABC	ท้�เป็นี้ผู้้�ผู้ลิตชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์
ชั้�นี้นี้ำาในี้เอเช้้ยและค์รอบค์ลุมีการผู้ลิตเพ่ื่�ออุตสาห์กรรมีท้�สำาคั์ญของประเทศึท้�
ก่อตั�งมีาแล�วั	40	กว่ัาปี	ได้�นี้ำามีาใช้�เพ่ื่�อการบริห์ารจัูด้การ	ลด้ต�นี้ทุนี้	เพิื่�มีผู้ลผู้ลิต	
ลด้ค์วัามีผิู้ด้พื่ลาด้	ตอบสนี้องล้กค์�าได้�ทันี้เวัลา	ผู้้�ใช้�งานี้ม้ีค์วัามีสุขในี้การทำางานี้	ได้�
เร้ยนี้ร้�และพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ตนี้เอง	(Richards,	2018)
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Factor Influencing the Net Benefits Obtained from Pick to Light System Usage of Warehouse and Distribution Centers Employees :
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	 ม้ีการศึึกษาวิัจัูยได้�เสนี้อมุีมีมีองถึุงประโยช้น์ี้สุทธิิท้�สนัี้บสนุี้นี้จูากการใช้�งานี้
ระบบห์ยิบสินี้ค์�าตามีสัญญาณไฟของพื่นัี้กงานี้ในี้อุตสาห์กรรมีชิ้�นี้ส่วันี้รถุยนี้ต์ท้�
ศึึกษาน้ี้�	 ได้�ปรับใช้�แนี้วัคิ์ด้ทฤษฎ้การนี้ำาคุ์ณภาพื่ระบบและคุ์ณภาพื่สารสนี้เทศึให์�
ประสบค์วัามีสำาเร็จูในี้องค์์การของ	DeLone	and	McLean	(2003)	และ	Petter,	
DeLone,	and	McLean	(2008)	การยอมีรับเทค์โนี้โลยข้อง	Davis	(1989,	1993)	
ค์วัามีปลอด้ภัยของ	Department	of	Health	(2021);	(Griffin	&	Neal,	2000)	
ค์วัามีพึื่งพื่อใจูและประโยช้น์ี้สุทธิิของ	Torkzadeh	and	Doll	(1999)	โด้ยม้ีงานี้
วิัจัูยท้�สนัี้บสนุี้นี้	เช่้นี้	คุ์ณภาพื่ระบบม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อการใช้�งานี้	และคุ์ณภาพื่
ระบบม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	 (Dalle,	 Hastuti,	Mahmud,	
Prasetia,	&	Baharuddin,	2020)	ค์วัามีปลอด้ภัย	และการใช้�งานี้ระบบม้ีอิทธิิพื่ล
ทางบวักต่อประโยช้น์ี้สุทธิิของผู้้�ใช้�งานี้	(McKnight,	Lankton,	Nicolaou,	&	Price,	
2017)	 และค์วัามีพื่ึงพื่อใจูของผู้้�ใช้�งานี้มี้อิทธิิพื่ลทางบวักต่อประโยช้น์ี้สุทธิิของ
ผู้้�ใช้�งานี้	(Al-Fraihat,	Joy,	&	Sinclair,	2020)

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพ่ื่�อศึึกษาปัจูจัูยคุ์ณภาพื่ระบบและค์วัามีปลอด้ภัยท้�ม้ีอิทธิิพื่ลต่อการใช้�
งานี้ระบบ
	 2.	เพ่ื่�อศึึกษาปัจูจัูยคุ์ณภาพื่ระบบ	ค์วัามีปลอด้ภัย	และการใช้�งานี้ระบบท้�ม้ี
อิทธิิพื่ลต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้
	 3.	 เพ่ื่�อศึึกษาปัจูจัูยการใช้�งานี้ระบบและค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ท้�ม้ีอิทธิิพื่ล
ต่อประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับจูากการใช้�งานี้ระบบห์ยิบสินี้ค์�าตามีสัญญาณไฟของ
พื่นัี้กงานี้ค์ลังสินี้ค์�าและศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�า	

ขอบเขตการวิจัย
	 1.	ด้�านี้ประช้ากร	 ศึึกษาเฉพื่าะพื่นัี้กงานี้ค์ลังสินี้ค์�าและศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�า
ของบริษัท	ABC	จัูงห์วััด้ช้ลบุร้	จูำานี้วันี้	4,500	ค์นี้	
	 2.	ด้�านี้เน่ี้�อห์าตัวัแปร	 (1)	 คุ์ณภาพื่ระบบห์ยิบสินี้ค์�าด้�วัยแสง	 ได้�แก่	 มิีติ	
ค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้	เวัลาในี้การตอบสนี้อง	ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ	และค์วัามีแม่ีนี้ยำา	
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(2)	 ค์วัามีปลอด้ภัย	 ซึึ่�งเป็นี้ตัวัแปรต�นี้	 ม้ีการใช้�งานี้	 และค์วัามีพื่ึงพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้
เป็นี้ตัวัแปรคั์�นี้กลาง	 และม้ีประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับเป็นี้ตัวัแปรตามีสุด้ท�าย	 และ	
(3)	การศึึกษาน้ี้�เป็นี้การศึึกษาอิทธิิพื่ลทางตรง
	 3. ระยะเวัลา	ในี้การเก็บข�อม้ีล	1	กรกฎาค์มี	ถึุงวัันี้ท้�	31	กรกฎาค์มี	2564	
รวัมีเวัลา	 31	 วัันี้	 ในี้ช้่วังมี้การเข�มีงวัด้ด้�านี้มีาตราการการปฏิิบัติเพ่ื่�อป้องกันี้การ
ระบาด้แพื่ร่เช่้�อไวัรัส	Covid-19

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
	 คุ์ณภาพื่ระบบ	ห์มีายถึุง	คุ์ณภาพื่ของระบบ	คุ์ณภาพื่สารสนี้เทศึ	และระบบ
เทค์โนี้โลย้ท้�ใช้�งานี้อย้่ปัจูจุูบันี้ของผู้้�ใช้�งานี้	(DeLone	&	McLean,	2003)	ท้�ก่อให์�
เกิด้ประสิทธิิภาพื่และประสิทธิิผู้ลโด้ยรวัมี	ม้ีประโยช้น์ี้ต่อการใช้�งานี้	สามีารถุเร้ยนี้ร้�
ไม่ียากทำาให์�เกิด้ค์วัามีสะด้วักสบายง่ายในี้การใช้�งานี้	 ง่ายในี้การเข�าถึุงระบบ	
ค์วัามีนี้า่เช่้�อถุ่อ	และให์�สารสนี้เทศึท้�ม้ีค์วัามีตรงแมีน่ี้ยำา	(Davis,	1989,	1993)	การ
รับร้�ห์ร่อการยอมีรบัเทค์โนี้โลย	้(technology	acceptance)	เป็นี้เค์ร่�องม่ีอในี้การ
จัูด้การในี้องค์์การได้�อยา่งม้ีประสิทธิิภาพื่	จูะสง่ผู้ลให์�ผู้้�ใช้�งานี้สามีารถุใช้�งานี้ระบบ
ได้�เป็นี้อย่างด้้ส่งผู้ลให์�ผู้้�ใช้�งานี้ม้ีค์วัามีสุขและพึื่งพื่อใจูในี้ผู้ลลัพื่ธ์ิท้�ได้�จูากงานี้ห์ร่อ
ปะโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	 (Davis,	 1989);	 (Davis,	 Bagozzi,	 &	Warshaw,	 1989);	
(Torkzadeh	&	Doll,	1999)	ซึึ่�งทฤษฎ้น้ี้�พัื่ฒนี้ามีาจูาก		Theory	of	Reasoned	
Action	(TRA)	ของ		Fishbein	and	Ajzen	(1975,	1980)	โด้ย	DeLone	and	
McLean	 (2016)	 ได้�เสนี้อปัจูจัูยของคุ์ณภาพื่ระบบท้�ประกอบด้�วัย	 5	 มิีติ	 ได้�แก่	
ค์วัามีเห์มีาะสมีกับการใช้�งานี้	 ค์วัามีสะด้วักและง่ายต่อการใช้�งานี้	 ค์วัามีมี้
เสถุ้ยรภาพื่	เวัลาในี้การตอบสนี้อง	และประโยช้น์ี้ใช้�สอย	สามีารถุนี้ำามีาปรับใช้�เพ่ื่�อ
ให์�พื่นัี้กงานี้และองค์์การทำางานี้ได้�อยา่งม้ีประสทิธิิภาพื่และมีผู้้ลด้ำาเนี้นิี้งานี้ไปตามี
เป้าห์มีาย	สามีารถุการแก�ปัญห์าให์�กับผู้้�ใช้�งานี้ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	อ้กทั�งการ
ม้ียังสามีารถุป้องกันี้ข�อม้ีลให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัย	 และการเข�าถึุงข�อม้ีลของผู้้�ใช้�งานี้	
เป็นี้กลไกลสำาคั์ญในี้การปรับปรุงคุ์ณภาพื่ระบบ	 เพิื่�มีผู้ลิตภาพื่	 พัื่ฒนี้าการเร้ยนี้ร้�
ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	(Lee	&	Jeon,	2020)	ทำาให์�เกิด้ประสบการณ์ท้�ม้ีคุ์ณภาพื่
และตอบสนี้องค์วัามีต�องการของผู้้�ใช้�งานี้ระบบและเกิด้ค์วัามีพึื่งพื่อใจูแสด้งว่ัา	 ม้ี
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Factor Influencing the Net Benefits Obtained from Pick to Light System Usage of Warehouse and Distribution Centers Employees :
A Case Study of ABC Company Limited in Eastern Region, Thailand

การยอมีรบัเทค์โนี้โลยจู้ากผู้้�ใช้�งานี้ท้�สามีารถุการรบัร้�และตระห์นี้กัถึุงค์วัามีสำาคั์ญ
กับผู้ลลัพื่ธ์ิด้�านี้คุ์ณประโยช้น์ี้	 ผู้ลด้ำาเนิี้นี้งานี้ของระบบงานี้ท้�สามีารถุตอบโจูทย์
ร้ปแบบการใช้�งานี้	การเร้ยนี้ร้�	เสริมีสร�างประสบการณ์	และตอบสนี้องค์วัามีสะด้วัก
มีากขึ�นี้	ทั�งน้ี้�เกิด้จูากผู้้�ใช้�งานี้ได้�ม้ีค์วัามีพื่ยายามีทางร่างกาย	ทัศึนี้ค์ติ	และการรับ
ร้�ถึุงวิัธ้ิการท้�ง่ายในี้การเร้ยนี้ร้�ระบบ	เพ่ื่�อให์�การรับร้�ถึุงค์วัามีพึื่งพื่อใจูและประโยช้น์ี้
ท้�ได้�รับจูากการใช้�งานี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(Ojo,	2017);	(Petter	et	al.,	2008)	
	 อย่างไรก็ตามีการรับร้�ถึุงค์วัามีสะด้วักในี้การใช้�งานี้ม้ีผู้ลต่อเทค์นิี้ค์การใช้�
เทค์โนี้โลย้มีากกว่ัาการรับร้�ประโยช้น์ี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	 (Bonn,	 Kim,	 Kang,	 &	
Cho,	2016)	สว่ันี้ค์วัามีนี้า่เช่้�อถุ่อ	(reliability)	และค์วัามีแมีน่ี้ยำา	(accuracy)	ของ
ระบบจูะให์�ผู้ลลัพื่ธ์ิของข�อม้ีลและสารสนี้เทศึท้�มัีกจูะม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิไปในี้ทิศึทาง
เด้้ยวักันี้กับการได้�ประโยช้น์ี้จูากการใช้�งานี้	เสถุ้ยรภาพื่	ค์วัามีถุ้กต�องเท้�ยงตรงของ
ระบบมีากขึ�นี้	(Petter	et	al.,	2008)	คุ์ณภาพื่ระบบและสารสนี้เทศึเป็นี้บุพื่ปัจูจัูย
ท้�ส่งผู้ลกระทบต่อพื่ฤติกรรมีของผู้้�ใช้�งานี้	 และการเพิื่�มีระดั้บค์วัามีพึื่งพื่อใจูของ
ผู้้�ใช้�ในี้ร้ปแบบเริ�มีต�นี้	อยา่งไรก็ตามีคุ์ณลักษณะท้�พึื่งประสงค์์ของระบบสารสนี้เทศึ
ถุ่อว่ัาเป็นี้เง่�อนี้ไขท้�จูำาเป็นี้ต่อประสิทธิิภาพื่	 สมีรรถุนี้ะ	 และการเร้ยนี้ร้�เพ่ื่�อให์�เกิด้
ค์วัามีช้ำานี้าญของแต่ละค์นี้	(Lee	&	Jeon,	2020)	ค์วัามีตั�งใจูในี้การใช้�งานี้อย่าง
จูริงจัูงม้ีประสิทธิิภาพื่	บรรลุตามีเป้าห์มีายก็จูะไปสนัี้บสนุี้นี้ค์วัามีพึื่งพื่อใจูและผู้ล
ประโยช้น์ี้ท้�ได้�จูากการใช้�งานี้ระบบ	 (Baroudi,	 Olson,	 &	 Ives,	 1986);	
(Gelderman,	 1998)	 ตัวัอย่างการศึึกษาท้�สนัี้บสนุี้นี้	 เช่้นี้	 Mlimbila	 and	
Mbamba	(2018);	Ojo	(2017)	การใช้�งานี้ระบบ	(usage)	ม้ีห์ลายร้ปแบบซึึ่�งรวัมี
ถึุงค์วัามีตั�งใจูท้�จูะใช้�	ค์วัามีถุ้�ในี้การใช้�งานี้	การรายงานี้ด้�วัยตนี้เอง	และการใช้�งานี้
จูริง	 เป็นี้ต�นี้	 ซึึ่�งอาจูนี้ำาไปส่้ผู้ลลัพื่ธ์ิท้�ห์ลากห์ลายระห์ว่ัางการใช้�งานี้กับโค์รงสร�าง
อ่�นี้	ๆ 	ของระบบ	โด้ยทั�วัไปแล�วัผู้้�ใช้�จูำานี้วันี้มีากมัีกจูะประเมิีนี้การใช้�งานี้ตำ�าเกินี้ไป	
ในี้ขณะท้�ผู้้�ใช้�ท้�บ่อยมัีกจูะประเมิีนี้การใช้�งานี้ส้งเกินี้ไป	 แสด้งว่ัา	 การใช้�งานี้ท้�
รายงานี้ด้�วัยตนี้เองอาจูเป็นี้ตัวัแทนี้ท้�ไม่ีด้้นัี้กสำาห์รับการใช้�งานี้ระบบจูริง	(Petter	
et	al.,	 2008);	 (Venkatesh,	Morris,	Davis,	&	Davis,	2003)	 เม่ี�อม้ีการปรับ
โค์รงสร�างการใช้�งานี้ระบบให์ม่ีโด้ยผู้สมีผู้สานี้โค์รงสร�างและห์นี้�าท้�การใช้�งานี้ระบบ	
ค์วัามีจูำาเป็นี้ในี้การตรวัจูสอบการใช้�งานี้ระบบจูึงค์วัรมี้มุีมีมีองห์ลายระด้ับทั�งในี้



134 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

6

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

ระดั้บบุค์ค์ล	 และระด้ับองค์์การ	 เพ่ื่�อให์�ม้ีค์วัามีเข�าใจูโค์รงสร�างน้ี้�ได้�ด้้ยิ�งขึ�นี้	
(Burton-Jones	 &	 Straub,	 2006);	 (Doll	 &	 Torkzadeh,	 1998);	 (Straub,	
Limayem,	&	Karahanna-Evaristo,	1995)
	 ค์วัามีปลอด้ภัย	 (safety)	 เป็นี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิของสภาวัะค์วัามีเส้�ยงท้�บุค์ค์ล	
ห์ร่อผู้้�ปฏิิบัติงานี้จูะได้�รับอันี้ตราย	 บาด้เจ็ูบ	 เส้ยช้้วิัต	 ห์ร่อทรัพื่ย์สินี้โด้ยอาศัึย
กระบวันี้การระบุอันี้ตราย	 เป็นี้จัูด้การค์วัามีเส้�ยงอย่างต่อเน่ี้�องในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้
และสิ�งแวัด้ล�อมี	การปฏิิบัติงานี้ให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัยทั�งทางกายและสิ�งแวัด้ล�อมี	รวัมี
ถึุงการปฏิิบัติตนี้เองของพื่นัี้กงานี้ด้�วัยมีาตรการตา่ง	ๆ 	เก้�ยวักับช้้วัอนี้ามัียและค์วัามี
ปลอด้ภัยตามีกฎเกณฑ์์และมีาตรฐานี้ท้�ได้�ปฏิิบัติใช้�	(Kim,	Rahim,	Iranmanesh,	
&	Foroughi,	2019);	(Pusapukdeepob,	2015)	รวัมีถึุงค์วัามีปลอด้ภัยจูากการ
ระบาด้ของเช่้�อไวัรัส	 Covid-19	 ท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามีเป็นี้อย้่และการปฏิิบัติงานี้ของ
บุค์ค์ลในี้อุตสาห์กรรมี	(Department	of	Health,	2021)	
	 ค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	 (satisfaction	 user)	 เป็นี้ค์วัามีร้�สึกทางจิูตใจูท้�
ตอบสนี้องประสบการณ์ห์ลังการใช้�งานี้	 เป็นี้ผู้ลมีาจูากการเปร้ยบเท้ยบระห์ว่ัาง
การรับร้�	ทัศึนี้ค์ติ	ต่อการปฏิิบัติงานี้	ห์ร่อประสิทธิิภาพื่ของงานี้กับค์วัามีค์าด้ห์วััง
ในี้ผู้ลการปฏิิบัติงานี้ท้�ได้�รับ	โด้ยระดั้บค์วัามีพึื่งพื่อใจูของผู้้�ใช้�งานี้ท้�ม้ีต่อคุ์ณลักษณะ
ของระบบท้�ใช้�ผู้ลมีาจูากทัศึนี้ค์ติ	แรงจู้งใจู	ค์วัามีต�องการ	และค์วัามีค์าด้ห์วัังท้�ทำาให์�
เกิด้ขึ�นี้	(Petter	et	al.,	2008);	(Torkzadeh	&	Doll,	1999)	ม้ีการศึึกษาท้�สนัี้บสนุี้นี้	
คุ์ณภาพื่ระบบ	คุ์ณภาพื่สารสนี้เทศึ	ค์วัามีปลอด้ภัย	และการใช้�งานี้ระบบท้�ด้้ห์ร่อ
เกินี้ค์วัามีค์าด้ห์วัังย่อมีส่งผู้ลต่อระดั้บค์วัามีร้�สึกค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้และ
ประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	(Alzahrani,	Mahmud,	Ramayah,	Alfarraj,	&	Alalwan,	
2019);	(William	H.		DeLone	&	McLean,	2016);	(Lee	&	Jeon,	2020);	(Ojo,	
2017)	โด้ยประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	(net	benefit)	เป็นี้ผู้ลประโยช้น์ี้เชิ้งสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้ง
แลกเปล้�ยนี้อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญในี้ด้�านี้ค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ร่วัมีกับผู้ลประโยช้น์ี้ทางจิูตใจู	ทาง
สังค์มี	อารมีณ์	ค์วัามีร้�สึก	และแรงจู้งใจูของกับการรับร้�ส่วันี้บุค์ค์ลจูากผู้ลลัพื่ธ์ิของ
งานี้ท้�ม้ีคุ์ณภาพื่	กระบวันี้การทำางานี้ท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่	ม้ีค์วัามีปลอด้ภัย	ลด้ต�นี้ทุนี้	
ตลอด้จูนี้การทำาให์�เกิด้ค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ระห์ว่ัางพื่นัี้กงานี้	ช่้วัยในี้การตัด้สินี้ใจู	และ
ม้ีผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้้ขึ�นี้	(Akbar,	Hariadi,	&	Ghofar,	2019);	(Petter	et	al.,	
2008)	
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิที่ได้รับจากการใช้งานระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟของพนักงานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า : 
ศึกษากรณีบริษัท ABC ในภาคตะวันออกประเทศไทย

Factor Influencing the Net Benefits Obtained from Pick to Light System Usage of Warehouse and Distribution Centers Employees :
A Case Study of ABC Company Limited in Eastern Region, Thailand

สมมติฐานการวิจัย
	 (1)	คุ์ณภาพื่ระบบท้�ประกอบด้�วัยมิีติ	ค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้	เวัลาท้�ใช้�ในี้การ
ตอบสนี้อง	ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อการใช้�งานี้ระบบ	(H1-H4)	
	 (2)	ค์วัามีปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อการใช้�งานี้ระบบ	(H5)	
	 (3)	คุ์ณภาพื่ระบบท้�ประกอบด้�วัยมิีติ	ค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้	เวัลาท้�ใช้�ในี้การ
ตอบสนี้อง	และค์วัามีนี้า่เช่้�อถุ่อม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	(H6-H9)
	 (4)	ค์วัามีปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	(H10)	
	 (5)	การใช้�งานี้ระบบม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	(H11)
	 (6)	การใช้�งานี้ระบบม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	(H12)	และ	
(5)	ค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	(H13)	ดั้งกรอบ
แนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย	ร้ปภาพื่ท้�	1

รูปภาพท่ี 1	กรอบแนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย	พัื่ฒนี้าจูาก	Davis	(1989);	Delone	and	
McLean	(2003;	2016)	และ	Venkatesh	et	al.	(2003)

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นี้พื่นัี้กงานี้ค์ลังสินี้ค์�าและศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�า
อุปกรณ์อะไห์ล่รถุยนี้ต์	บริษัท	ABC	 ในี้จัูงห์วััด้ช้ลบุร้ภาค์ตะวัันี้ออกประเทศึไทย	
จูำานี้วันี้	4,500	ค์นี้	จูากฝ่ายทรัพื่ยากรบุค์ค์ล	บริษัท	ABC	(2564)	ในี้การวิัเค์ราะห์์
สถิุติพื่หุ์ตัวัแปรใช้�แนี้วัทางกำาห์นี้ด้สัด้ส่วันี้ขนี้าด้ตัวัอย่างต่อตัวัแประสังเกตได้�	
10	:	1	(Hair,	Black,	Babin,	&	Anderson,	2014)	ดั้งนัี้�นี้	จึูงทำาการเก็บข�อม้ีล
เป็นี้	380	ชุ้ด้	ส่วันี้การสุ่มีตัวัอย่างแบบอาศัึยค์วัามีน่ี้าจูะเป็นี้การสุ่มีแบบง่าย
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 เคร่่องม่อในการวิจัย	 ในี้การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีลใช้�แบบสอบถุามี	 1	 ชุ้ด้	 ท้�
ประกอบด้�วัยข�อค์ำาถุามี	(1)	ข�อม้ีลทั�วัไป	จูำานี้วันี้	6	ข�อ	และ	(2)	ข�อค์ำาถุามีเก้�ยวั
กับค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ของผู้้�ตอบแบบสอบถุามีตัวัแปรตามีกรอบแนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย	 ดั้งน้ี้�	
ค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้ม้ี	4	ข�อ	เวัลาท้�ใช้�ในี้การตอบสนี้องม้ี	4	ข�อ	ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ
ม้ี	4	ข�อ	ค์วัามีแม่ีนี้ยำาม้ี	4	ข�อ	ค์วัามีปลอด้ภัยม้ี	5	ข�อ	การใช้�งานี้ระบบม้ี	4	ข�อ	
ค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ม้ี	7	ข�อ	และประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับม้ี	6	ข�อ	จูำานี้วันี้	38	ข�อ	
ผู้้�ศึึกษาจูงึกำาห์นี้ด้ขนี้าด้ตวััอยา่งเปน็ี้	38x10=380	ช้ดุ้	โด้ยม้ีลักษณะของข�อค์ำาถุามี
เป็นี้แบบมีาตรประเมิีนี้ค่์า	(rating	scale)	ของลิเกิตสเกล	(Likert	type	scale)	
ม้ีระดั้บการวััด้	6	ระดั้บ	ได้�แก่	ไม่ีเห็์นี้ด้�วัยอย่างยิ�ง	(=1)	ไม่ีเห็์นี้ด้�วัย	(=2)	ค่์อนี้ข�าง
ไม่ีเห็์นี้ด้�วัย	(=3)	ค่์อนี้ข�างเห็์นี้ด้�วัย	(=4)	เห็์นี้ด้�วัย	(=5)	และเห็์นี้ด้�วัยอย่างยิ�ง	(=6)	
ตามีลำาดั้บ	
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่่องม่อ
	 ผู้ลการตรวัจูสอบคุ์ณภาพื่เค์ร่�องม่ีอ	(1)	ค์วัามีตรงตามีเน่ี้�อห์าโด้ยใช้�ดั้ช้น้ี้ค์วัามี
สอด้ค์ล�องระห์ว่ัางข�อค์ำาถุามีและวััตถุุประสงค์์	 (Item-Objective	Congruence	
Index	 :	 IOC)	 ด้�วัยผู้้�เช้้�ยวัช้าญจูำานี้วันี้	 3	 ท่านี้	 ผู้ลการทด้สอบ	 พื่บว่ัา	 ม้ี	 IOC	
มีากกว่ัา	0.50	แสด้งว่ัา	ข�อค์ำาถุามีทุกข�อค์รอบค์ลุมีเน่ี้�อห์าท้�ต�องการวััด้และใช้�ได้�	
และ	 (2)	 ค์วัามีเท้�ยงโด้ยใช้�วิัธ้ิสัมีประสิทธิิ�แอลฟาจูากแบบสอบถุามีก่อนี้นี้ำาไปใช้�	
(try-out)	จูำานี้วันี้	40	ชุ้ด้	พื่บว่ัา	ม้ีค่์าผู่้านี้เกณฑ์์	และจูากการเกบ็ข�อม้ีลจูริง	จูำานี้วันี้	
380	ชุ้ด้	ผู้ลการวิัเค์ราะห์์ค่์าค์วัามีเท้�ยงโด้ยวิัธ้ิสมัีประสิทธิิ�แอลฟา	ทั�ง	2	ขนี้าด้กลุ่มี
ตัวัอยา่ง	พื่บว่ัา	ตัวัแปรทุกตัวัม้ีค่์าค์วัามีเท้�ยงสัมีประสิทธิิ�แอลฟาระห์ว่ัาง	.803-.905	
(n=40)	 และ	 .780	 -	 .876	 (n=380)	 ซึึ่�งม้ีค่์ามีากกว่ัา	 0.7	 (Nunnally,	 1978)	
แสด้งว่ัา	ค์วัามีเห์มีาะสมีด้้-ด้้มีาก	(DeVellis,	2017	:	148)
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิัเค์ราะห์์สถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	(descriptive	statistics)	ได้�แก่	ค่์าร�อยละ	
ค่์าเฉล้�ย	และส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	ส่วันี้การวิัเค์ราะห์์พื่หุ์ตัวัแปร	(multivariate	
analysis)	ใช้�สถิุติวิัเค์ราะห์์การถุด้ถุอยพื่หุ์ค้์ณ	(multiple	regression	analysis)	
ด้�วัยเทค์นิี้ค์	 Enter	 เพ่ื่�อตอบวััตถุุประสงค์์และสมีมีติฐานี้การวิัจัูย	 โด้ยใช้�ด้�วัย
โปรแกรมีสำาเร็จูร้ปทางสังค์มีศึาสตร์	IBM	SPSS	Statistics	for	windows
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ศึกษากรณีบริษัท ABC ในภาคตะวันออกประเทศไทย

Factor Influencing the Net Benefits Obtained from Pick to Light System Usage of Warehouse and Distribution Centers Employees :
A Case Study of ABC Company Limited in Eastern Region, Thailand

	 โมีเด้ลสมีการท้�	1	USA	=		 078EOU+.107RET+.221REL+.122ACY+.31
	 	 0SEC
	 โมีเด้ลสมีการท้�	2	SAT			=	 -.025EOU+.189RET+.080REL+.164ACY+.1
	 	 66SEC+.365USA
	 โมีเด้ลสมีการท้�	3	NET			=	 .261USA+.500SAT			

ผู้ลการวิจัย
 1. ข้อมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตร์	 พื่บว่ัา	 ส่วันี้มีากเป็นี้เพื่ศึช้ายจูำานี้วันี้	
204	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	54.21	ม้ีอายุเฉล้�ย	35	ปี	ม้ีประสบการณ์ทำางานี้	8.24	ปี	
เป็นี้ระดั้บพื่นัี้กงานี้	จูำานี้วันี้	266	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	70.00	และม้ีการศึึกษาระดั้บ
มัีธิยมีการศึึกษาตอนี้ปลายจูำานี้วันี้	141	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	37.11	ตามีลำาดั้บ
 2. ผู้ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและแปลความหมาย	 พื่บว่ัา	
กลุ่มีตัวัอย่างเก้�ยวักับค์	�ณภาพื่ระบบค์วัามีปลอด้ภัย	 การใช้�งานี้	 ค์วัามีพึื่งพื่อใจู
ผู้้�ใช้�งานี้	และประโยช้น์ี้สุทธิิม้ีระดั้บค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ทุกตัวัแปรอย้ใ่นี้ระดั้บส้ง	ม้ีค่์าเฉล้�ย	
(X)	อย้่ระห์ว่ัาง	4.118-4.356	และส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ระห์ว่ัาง	(SD)	.751-
.878	
 3. ผู้ลการวิจัย	ผู้ลการวิัเค์ราะห์์การถุด้ถุอยพื่หุ์เพ่ื่�อตอบสมีมีติฐานี้การวิัจัูย
ทั�งห์มีด้	 13	 สมีมีติฐานี้	 สรุปได้�ว่ัาม้ีค์วัามีสอด้ค์ล�องกับสมีมีติฐานี้ท้�ตั�งไวั�	 10	
สมีมีติฐานี้	และไม่ีสอด้ค์ล�อง	3	สมีมีติฐานี้	โด้ย	(1)	คุ์ณภาพื่ระบบท้�ประกอบด้�วัย
มิีติ	 เวัลาท้�ใช้�ในี้การตอบสนี้อง	 (EOU)	ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อ	 (RET)	และค์วัามีแม่ีนี้ยำา	
(ACY)	 และค์วัามีปลอด้ภัย	 (SEC)	 ม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อการใช้�งานี้ระบบ	 (USA)	
อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(2)	เวัลาท้�ใช้�ในี้การตอบสนี้องค์วัามีแม่ีนี้ยำา	ค์วัามีปลอด้ภัย	และ
การใช้�งานี้ระบบ	ม้ีอิทธิิพื่ลเชิ้งบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ระบบ	(SAT)	อย่างม้ี
นัี้ยสำาคั์ญ	(3)	การใช้�งานี้	และค์วัามีพื่งึพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้มีอิ้ทธิิพื่ลเชิ้งบวักตอ่ประโยช้น์ี้
สุทธิิท้�ได้�รับ	(NET)	(4)	ค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้ไม่ีม้ีอิทธิิพื่ลต่อการใช้�งานี้และค์วัามี
พึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	และ	(5)	ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อไม่ีม้ีม้ีอิทธิิพื่ลต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	
ดั้งแสด้งในี้ตารางท้�	1
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ตารางท่ี 1	 ผู้ลการวิัเค์ราะห์์การถุด้ถุอยพื่ห์ุค้์ณในี้ร้ปสัมีประสิทธิิ�ถุด้ถุอยในี้ร้ป
ค์ะแนี้นี้มีาตรฐานี้	(Standardized	Coefficients,	Beta)	ของปัจูจัูย
ท้�ม้ีอิทธิิพื่ลตอ่ประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับจูากการใช้�งานี้ระบบห์ยบิสินี้ค์�า
ตามีสัญญาณไฟของพื่นัี้กงานี้ค์ลังสินี้ค์�าและศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�า	
(n	=	380)

ตัวแปรอิสระ โมเดล

USA SAT NET

EOU .078 -.025 -

RET .107* .189**** -

REL .221**** .080 -

ACY .122* .164**** -

SEC .310**** .166**** -

USA - .365**** .261****

SAT - - .500****

Constant .003 .922 .077

n 380 380 380

R2 .530 .658 .509

Adjusted	R2 .524 .653 .507

df 5 6 2

F 84.490 119.830 195.760

Sig. .000 .000 .000

ห์มีายเห์ตุ:		*นัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.10	(1.645≤	t-value	<	1.960),	**ม้ีนัี้ยสำาคั์ญทาง

สถิุติท้�ระดั้บ	.05	(1.960	≤	t-value	<	2.576),	***ม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.01	(2.576	

≤	t-value	<	3.290),	****ม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.001	(t-value	≥	3.290)
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Factor Influencing the Net Benefits Obtained from Pick to Light System Usage of Warehouse and Distribution Centers Employees :
A Case Study of ABC Company Limited in Eastern Region, Thailand

	 จูากโมีเด้ล	(1)	การใช้�ระบบ	(USA)	ตัวัแปรอิสระทั�งห์มีด้อธิิบายการใช้�งานี้
ระบบห์ยิบสินี้ค์�าด้�วัยแสงของพื่นัี้กงานี้ค์ลังสินี้ค์�าและศ้ึนี้ย์กระจูายสินี้ค์�า	 ได้�ร�อยละ 
53.00	(2)	ค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ระบบ(SAT)	ตัวัแปรอิสระทั�งห์มีด้อธิิบายการใช้�
ค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ระบบได้�ร�อยละ	65.80	และ	(3)	ประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	(NET)	
ตัวัแปรอิสระทั�งห์มีด้อธิิบายประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับ	 (NET)	ได้�ร�อยละ	50.90	ตามี
ลำาดั้บ

สรุปและอภิปรายผู้ล
	 1) คุ์ณภาพื่ระบบในี้มิีติค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อการใช้�งานี้ระบบ
อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.001)	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกบังานี้วิัจัูยของ	Inaloo	and	Beigi	(2018)	
และแนี้วัคิ์ด้ของ	Davis	 (1993);	Delone	and	McLean	 (2003;	2016)	 	 ท้�ว่ัา	
ห์ากผู้้�ใช้�งานี้มีมั้ี�นี้ใจูว่ัาผู้ลลัพื่ธ์ิของข�อม้ีลและสารสนี้เทศึจูากระบบห์ยบิสินี้ค์�าด้�วัย
แสงในี้ระบบม้ีค์วัามีถุ้กต�อง	เท้�ยงตรงน่ี้าเช่้�อถุ่อก็จูะทำาให์�ผู้้�ใช้�งานี้เกิด้ค์วัามีเช่้�อมัี�นี้
ในี้ระบบมีากยิ�งขึ�นี้	 เช่้นี้	 สามีารถุใช้�งานี้ได้�อย่างสบายใจู	 ค์วัามีเสถุ้ยรของระบบ	
ทำาให์�สามีารถุปฏิิบัติงานี้ได้�สำาเร็จูลุล่วัง	ได้�เพิื่�มีผู้ลผู้ลิตมีากขึ�นี้	ในี้ขณะท้�เวัลาท้�ใช้�
ในี้การตอบสนี้องม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อการใช้�งานี้ระบบอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.10)	
และอิทธิิพื่ลทางบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	(p<.001)	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูย
ของ	Nguyen	and	Vu	(2021);	Ojo	(2017)	ท้�ว่ัา	ถุ�าห์ากระบบให์�การตอบสนี้อง
ท้�รวัด้เร็วั	ให์�สารสนี้เทศึท้�ถุ้กต�อง	ทันี้สมียัได้�ทันี้เวัลาเร็วัมีากขึ�นี้ทำาให์�ม้ีผู้ลงานี้ได้�ด้้
ตามีเป้าห์มีายท้�ตั�งไวั�ก็จูะเพิื่�มีพ้ื่นี้ระดั้บค์วัามีพึื่งพื่อใจูของผู้้�ใช้�งานี้และม้ีค์วัามีตั�งใจู
ใช้�งานี้มีากยิ�งขึ�นี้		เช่้นี้เด้้ยวักันี้กับค์วัามีแม่ีนี้ยำาม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจู
ของผู้้�ใช้�งานี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	 (p<.001)	 กล่าวัค่์อ	 ห์ากระบบให์�สารสนี้เทศึท้�ม้ี
คุ์ณภาพื่แมี่นี้ยำาส้งตรงประเด้็นี้ไมี่เกิด้ผิู้ด้พื่ลาด้แล�วัก็จูะเป็นี้การเพิื่�มีพ้ื่นี้และ
เสริมีแรงจู้งใจูให์�กับผู้้�ใช้�งานี้มีากยิ�งขึ�นี้เป็นี้การเพิื่�มีระดั้บค์วัามีพึื่งพื่อใจูของผู้้�ใช้�งานี้
ระบบอย่างมัี�นี้ใจูและส่งผู้ลกระทบต่อระดั้บองค์์การไปในี้ตัวัอ้กด้�วัย	(DeLone	&	
McLean,	2016	:	7-8)	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	Jaafreh	(2017);	Ojo	(2017)	
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	 2)	ค์วัามีปลอด้ภัยม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อการใช้�งานี้ระบบ	(p<.001)	และค์วัามี
พึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.001)	สอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	McKnight	
et	al.	(2017)	และแนี้วัคิ์ด้ทฤษฎ้ของ	Department	of	Health	(2021);	Griffin	
and	Neal	 (2000)	 ท้�ว่ัา	 ห์ากพื่นัี้กงานี้ม้ีวิันัี้ยอย่างเค์ร่งค์รัด้	 ม้ีค์วัามีตระห์นัี้กถึุง
ค์วัามีปลอด้ภัยตามีกฎระเบ้ยบเก้�ยวักับช้้วัอนี้ามัียและค์วัามีปลอด้ภัยตามีกฎ
เกณฑ์์และมีาตรฐานี้ท้�ได้�ปฏิิบัติใช้�ในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้	(Pusapukdeepob,	2015);	
(Roper	&	Haggenmiller,	2023)	รวัมีถึุงค์วัามีปลอด้ภัยจูากการระบาด้ของเช่้�อ
ไวัรัส	Covid-19	และการท้�บริษัทให์�ค์วัามีสำาคั์ญเป็นี้อันี้ดั้บแรกของพื่นัี้กงานี้ห์ร่อ
ผู้้�ใช้�งานี้ระบบท้�ต�องทำางานี้ร่วัมีกันี้	 อ้กทั�งกับเค์ร่�องจัูกรและระบบเทค์โนี้โลย้ของ
บริษัทก็จูะเพิื่�มีค์วัามีค์วัามีเช่้�อมัี�นี้และมัี�นี้ใจูทั�งตนี้เอง	เค์ร่�องจัูกร	และระบบซึึ่�งเป็นี้
ไปตามีห์ลักจิูตวิัทยาและระดั้บค์วัามีต�องการค์วัามีปลอด้ภัยในี้ช้้วิัตและทรัพื่ย์สินี้	
ดั้งนัี้�นี้	การท้�จูะใช้�งานี้ระบบให์�เกิด้ประโยช้น์ี้	และเกิด้แรงเสริมีท้�สามีารถุส่งผู้ลให์�
พื่นัี้กงานี้ทำางานี้ด้�วัยค์วัามีสบายกายและจูิตใจูก็จูะทำาให์�ม้ีค์วัามีพื่ึงพื่อใจูในี้
มีาตรการค์วัามีปลอด้ภัย	และการใช้�งานี้ระบบให์�เกิด้ประโยช้น์ี้เพิื่�มีขึ�นี้ตามีไปด้�วัย
	 3)	การใช้�งานี้ระบบม้ีอิทธิิพื่ลทางบวักต่อค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้อย่างม้ีนัี้ย
สำาคั์ญ	(p<.001)	และประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญ	(p<.001)	สอด้ค์ล�อง
งานี้วิัจัูยค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้ของ	 Anggreni,	 Ariyanto,	 Suprasto,	 and	
Dwirandra	 (2020)	 และประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับของผู้้�ใช้�งานี้	McKnight	 et	 al.	
(2017);	Ojo	(2017)	และแนี้วัค์ดิ้ทฤษฎ้ของ	Davis	(1993);	Delone,Torkzadeh	
and	Doll	(1999)	McLean	(2003;	2016);	Petter	et	al.	(2008)	ท้�ว่ัา	ห์ากเม่ี�อ
ผู้้�ใช้�งานี้ได้�รับได้�รับการตอบสนี้องค์วัามีต�องการทั�งภายนี้อกและภายในี้ให์�กับ
ตนี้เองท้�ได้�จูากการปฏิิบัติงานี้เพิื่�มีมีากขึ�นี้	 ซึึ่�งเป็นี้ผู้ลมีาจูากการใช้�งานี้ระบบท้�ม้ี
คุ์ณภาพื่	 ให์�สารสนี้เทศึท้�ม้ีค์วัามีเท้�ยงตรง	 ระบบม้ีค์วัามีเสถุ้ยร	 ระบบม้ีการตอบ
สนี้องท้�รวัด้เร็วัแม่ีนี้ยำา	ตลอด้จูนี้ม้ีค์วัามีปลอด้ภัยในี้การใช้�งานี้	และมีาตรการปอ้ง
การติด้ต่อป้องกันี้การติด้เช่้�อโรค์	Covid-19	ตรงตามีค์วัามีต�องการห์ร่อตามีค์วัามี
ค์าด้ห์วัังผู้้�ปฏิิบัติงานี้	ก็จูะไปเพิื่�มีพ้ื่นี้ระดั้บค์วัามีพื่อใจูให์�กับตนี้เองทำาให์�ม้ีค์วัามีสุข
กับการปฏิิบัติงานี้	 ก็จูะทำาให์�ผู้ลลัพื่ธ์ิของงานี้และประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับของตัวั
พื่นัี้กงานี้เองและองค์์การมีากยิ�งขึ�นี้ตามีไปด้�วัย
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	 4)	ค์วัามีพื่งึพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้มีอิ้ทธิิพื่ลทางบวักตอ่ประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับอยา่งม้ี
นัี้ยสำาคั์ญ	 (p<.001)	 สอด้ค์ล�องกับงานี้วิัจัูยของ	 	 Boroufar,	 Sadeghy,	 and	
Shokohyar	(2020);	Ojo	(2017)	ท้�พื่บว่ัา	ถุ�าห์ากผู้้�ใช้�งานี้ม้ีทัศึนี้ค์ติ	ค์วัามีร้�สึกท้�
ด้้ถึุงการใช้�งานี้ระบบว่ัา	 สามีารถุให์�สารสนี้เทศึท้�ม้ีคุ์ณภาพื่	 ม้ีค์วัามีร้�สึกปลอด้ภัย
ในี้การทำางานี้	 ได้�ประสบการณ์ท้� ด้้ในี้การทำางานี้ท้�ส่งผู้ลให์�การใช้�งานี้ท้�ม้ี
ประสิทธิิภาพื่และม้ีคุ์ณภาพื่เพิื่�มีมีากขึ�นี้	 ตรงตามีค์วัามีต�องการแล�วัก็จูะส่งผู้ลให์�
ผู้้�ใช้�งานี้ม้ีระดั้บค์วัามีพึื่งพื่อใจูเพิื่�มีขึ�นี้ตามีไปด้�วัย	 นี้อกจูากน้ี้�แล�วัยังม้ีอิทธิิพื่ลต่อ
ผู้ลลัพื่ธ์ิเชิ้งแลกเปล้�ยนี้ของผู้ลตอบแทนี้ห์ร่อประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับของพื่นี้ักงานี้
ด้�วัย	เช่้นี้	คุ์ณค่์าของงานี้	ผู้ลผู้ลิตท้�เพิื่�มีขึ�นี้	การตัด้สินี้ใจูท้�ด้้ขึ�นี้	กระบวันี้การทำางานี้	
ประสิทธิิภาพื่	ค์วัามีปลอด้ภัย	ต�นี้ทุนี้ลด้ลง	ตลอด้จูนี้การทำาให์�เกิด้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�
ด้้ระห์ว่ัางพื่นัี้กงานี้ด้�วัยกันี้
	 5)	อย่างไรก็ตามีผู้ลการศึึกษาน้ี้�	พื่บว่ัา	ค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
กับการใช้�งานี้ระบบ	และค์วัามีพึื่งพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้นี้�อยมีาก	(p>.05)	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับ
แนี้วัคิ์ด้	 DeLone	 and	McLean	 (1992)	 ท้�ว่ัา	 ห์ากพิื่จูารณาผู้้�ใช้�งานี้ระบบท้�ม้ี
ข�อม้ีลประช้ากรศึาสตร์	เช่้นี้	อายุ	การศึึกษา	ประสบการณ์	ทักษะค์วัามีสามีารถุ
ในี้การเร้ยนี้ร้�	ห์ร่อการปฏิิบัติงานี้ท้�แตกต่างกันี้ย่อมีส่งผู้ลต่อทัศึนี้ติ	ค์วัามีต�องการ
ห์ร่อค์วัามีค์าด้ห์วััง	 และพื่ฤติกรรมีการยอมีรับเทค์โนี้โลย้ของผู้้�ใช้�ไม่ีมีากก็นี้�อยท้�
ไม่ีม้ีนัี้ยสำาคั์ญพื่อต่อการใช้�งานี้ระบบท้�เป็นี้เทค์โนี้โลย้ให์ม่ี	 ๆ	 ท้�องค์์การนี้ำามีาใช้�
ทำางานี้	 และยังม้ีผู้ลต่อการลด้ห์ร่อเพิื่�มีระด้ับค์วัามีพื่ึงพื่อใจูของผู้้�ใช้�งานี้ได้�	 ซึึ่�ง
สอด้ค์ล�องกับการวิัจัูยของ	 DeLone	 and	McLean	 (2016);	 Lee	 and	 Jeon	
(2020)	ท้�พื่บว่ัา	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิดั้งกล่าวั	ม้ีค์วัามีเป็นี้ไปได้�ท้�ผู้้�ใช้�งานี้จูะได้�ผู้ลกระทบ
เม่ี�อม้ีการนี้ำาระบบให์ม่ี	ๆ	มีาใช้�ในี้การทำางานี้ซึึ่�งระบบอาจูส่งผู้ลกระทบต่อบุค์ค์ล
และองค์์การท้�ม้ีค์วัามีต�องการห์ร่อค์วัามีค์าด้ห์วัังในี้ระด้บัเป้าห์มีาย	นี้อกจูากน้ี้�แล�วั
อาจูส่งอิทธิิพื่ลผู่้านี้การใช้�งานี้ระบบ	 และค์วัามีพื่ึงพื่อใจูผู้้�ใช้�ในี้ร้ปแบบเริ�มีต�นี้ซึึ่�ง
ถุ่อว่ัาเป็นี้เง่�อนี้ไขท้�จูำาเป็นี้ของระบบสามีารถุสง่ผู้ลต่อประสิทธิิภาพื่การเร้ยนี้ร้�ของ
แต่ละค์นี้	ท้�ต�องใช้�เวัลาในี้การเร้ยนี้ร้�โด้ยตรงทำาให์�ผู้้�ใช้�งานี้มีค้์วัามีพึื่งพื่อใจูเน่ี้�องจูาก
การศึึกษาห์ร่อการเร้ยนี้ร้�บนี้อุปกรณ์เค์ล่�อนี้ท้�ม้ีแนี้วัโนี้�มีท้�จูะประสบปัญห์าทาง
เทค์นิี้ค์มีากกว่ัา	ซึึ่�งย่นี้ยันี้ได้�จูากการศึึกษาของ	Cho,	Kim,	and	Choi	(2021	:	
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7-8)	ท้�ว่ัา	การรับร้�ถึุงประโยช้น์ี้และค์วัามีง่ายในี้การใช้�งานี้จูะทำาห์นี้�าท้�เป็นี้ปัจูจัูย
กำาห์นี้ด้ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจูท้�จูำาเป็นี้ในี้การปรับปรุงการยอมีรับในี้ร้ปแบบของ
เทค์โนี้โลย	้ให์�ค์รบวังจูรของการยอมีรับและการใช้�เทค์โนี้โลย	้อยา่งไรก็ตามีสิ�งเห์ล่า
น้ี้�เป็นี้ปัจูจัูยท้�ไปขัด้ขวัางเก้�ยวักับการต่อต�านี้ของผู้้�ใช้�งานี้ระบบ	ห์ากบุค์ค์ลร้�สึกว่ัา
ระบบสารสนี้เทศึให์มี่ช่้วัยเพิื่�มีประสิทธิิภาพื่ในี้การทำางานี้ห์ร่อไม่ีต�องใช้�ค์วัามี
พื่ยายามีใด้	ๆ	เลยพื่วักเขาก็มัีกจูะยอมีรับแทนี้ท้�จูะปฏิิเสธิระบบ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 ข้อเสนอแนะในการนำาไปปฏิิบัติใช้
	 1.	ผู้้�บริห์าร	เจู�าห์นี้�าท้�ด้้แลระบบ	พื่นัี้กงานี้	ตลอด้จูนี้บุค์ลากรทางด้�านี้อาช้้วั
อนี้ามัียและค์วัามีปลอด้ภัยค์วัรมุ่ีงเนี้�นี้การพัื่ฒนี้า	 ปรับปรุง	 เข�มีงวัด้ในี้ด้�านี้
มีาตรการค์วัามีปลอด้ภัยในี้การใช้�งานี้ระบบการป้องกันี้เช่้�อโรค์ระบาด้	เช่้นี้	ไวัรัส
โค์วิัด้	-19	และค์วัามีปลอด้ภัยในี้สถุานี้ท้�ทำางานี้	การปฏิิบัติงานี้ให์�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัย
ทั�งทางกายและสิ�งแวัด้ล�อมี	 รวัมีถึุงการปฏิิบัติตนี้เองของพื่นัี้กงานี้ด้�วัยมีาตรการ
ต่าง	 ๆ	 เก้�ยวักับช้้วัอนี้ามัียและค์วัามีปลอด้ภัยตามีกฎเกณฑ์์และมีาตรฐานี้ท้�ได้�
ปฏิิบัติใช้�	
	 2.	ผู้้�พัื่ฒนี้า	 ผู้้�ด้้แลระบบ	และผู้้�ใช้�งานี้ค์วัรปรับปรุงคุ์ณภาพื่ทางสารสนี้เทศึ	
และระบบเทค์โนี้โลย้ท้�ใช้�งานี้อย้่	โด้ยมุ่ีงเนี้�นี้ปัจูจัูยอันี้ดั้บแรก	ได้�แก่	(1)	ค์วัามีน่ี้า
เช่้�อถุ่อ		(2)	เวัลาท้�ใช้�ในี้การตอบสนี้อง	และ	(3)	ค์วัามีแม่ีนี้ยำา	เพ่ื่�อให์�เกิด้การใช้�
ประโยช้น์ี้จูากการใช้�งานี้ได้�อยา่งม้ีประสิทธิิภาพื่	สร�างค์วัามีพื่งึพื่อใจูให์�กับผู้้�ใช้�งานี้
มีากขึ�นี้	 และสามีารถุส่งให์�ประโยช้น์ี้สุทธิิท้�ได้�รับของพื่นี้ักงานี้เพิื่�มีมีากขึ�นี้รวัมีถุึง
ผู้ลด้ำาเนิี้นี้งานี้ของบริษัทด้้ขึ�นี้ไปด้�วัย
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
	 1.	ค์วัรม้ีการศึึกษาโด้ยใช้�กรอบแนี้วัคิ์ด้น้ี้�ในี้กลุ่มีผู้้�ใช้�งานี้ในี้ห์น่ี้วัยงานี้ใกล�เค้์ยง	
และทำาการศึึกษาในี้สภาวัะการณ์ปกติ	 ไม่ีม้ีการระบาด้เก้�ยวักับเช่้�อโรค์ท้�รุนี้แรง	
เพ่ื่�อจูะได้�นี้ำาผู้ลการวิัจัูยมีาปรับปรุงและพัื่ฒนี้าพื่นัี้กงานี้	 และองค์์การให์�ด้้ยิ�งขึ�นี้	
อันี้นี้ำาไปส่้ประโยช้น์ี้ในี้การใช้�งานี้	ค์วัามีพื่งึพื่อใจูผู้้�ใช้�งานี้	และผู้ลประโยช้น์ี้ท้�จูะได้�
รับทั�งในี้ระด้ับบุค์ล	 ระด้ับกลุ่มี	 และระดั้บองค์์การในี้การยอมีรับเทค์โนี้โลย้และ
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การใช้�เทค์โนี้โลยใ้ห์�ประสบค์วัามีสำาเร็จู	นี้อกจูากน้ี้�ค์วัรใช้�วิัเค์ราะห์์ถุด้ถุอยพื่หุ์ค้์ณ
ด้�วัยเทค์นิี้ค์	Stepwise	เพิื่�มีเติมี
	 2.	ค์วัรศึึกษาตัวัแปรด้�านี้อ่�นี้	ๆ 	เพิื่�มีจูากกรอบแนี้วัคิ์ด้ท้�สง่ผู้ลต่อผู้ลโยช้น์ี้สทุธิิ
ท้�ได้�รับ	เช่้นี้	คุ์ณค่์าท้�ได้�รับ	(perceived	value)	ห์ร่อพื่ฤติกรรมีการเป็นี้สมีาชิ้กท้�
ด้้ขององค์์การ	เป็นี้ต�นี้
	 3.	 ค์วัรศึึกษาเพิื่�มีเติมีเก้�ยวักับบทบาทของตัวัแปรกำากับ	 (moderator	
variable)	 เพิื่�มีเข�าไปในี้กรอบการศึึกษาน้ี้�เพ่ื่�อเป็นี้ตัวัแปรห์นุี้นี้การเปล้�ยนี้แปลง
อิทธิิพื่ลของตัวัแปรอิสระท้�ม้ีต่อตัวัแปรตามี	 และอาจูส่งผู้ลต่อค่์าสัมีประสิทธิิ�เพิื่�มี
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ส่วันี้ได้�ส่วันี้เส้ยได้�เป็นี้อย่างด้้	 และสามีารถุเช่้�อมีโยงกับการวัางแผู้นี้การด้ำาเนิี้นี้
กิจูกรรมีตามีขอบของแผู้นี้แมี่บทภายในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ	 อย่างม้ี
ประสิทธิิภาพื่	 สุด้ท�ายน้ี้�เพ่ื่�อให์�ระบบสามีารถุตอบสนี้องทำางานี้ให์�กับผู้้�ใช้�งานี้ได้�
อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่โด้ยประเมิีนี้ค์วัามีพึื่งพื่อใจูในี้การออกแบบและพัื่ฒนี้าระบบ
สารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	 ม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจูอย้่ในี้ระดั้บมีาก	
(X	 =	 4.17)	 ทางค์ณะผู้้�วิัจัูยจึูงได้�วัางแนี้วัทางการเช่้�อมีโยงข�อม้ีลในี้ห์ลายมิีติเพ่ื่�อ
ให์�สามีารถุนี้ำาสารสนี้เทศึเห์ล่านัี้�นี้ไปใช้�ประโยช้น์ี้ในี้เชิ้งนี้โยบายการบริห์าร
โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	ได้�ต่อไปในี้อนี้าค์ต
คำาสำาคัญ :	ระบบสารสนี้เทศึ;	จัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�า;	โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ

Abstract
	 This	research	is	a	presentation	on	the	design	of	an	information	
system	development	database	system	to	collect	the	project	progress	
reports	of	 the	 sustainable	occupational	development	 	under	Her	
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Royal	 Highness	 Princess	Maha	 Chakri	 Sirindhorn	 Royal	 Initiations.	
Department	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn.		
The	objectives	of	 this	 research	were	 to	 1)	 analyze	 the	 format	of	
collecting	 the	 	 progress	 reports	 on	 	 the	 Sustainable	 Career	
Development	 Projects	 in	 the	 Royal	 Initiatives,	 as	 the	 center	 for	
reporting	on	the	progress	of	target	groups,	activities	 in	the	master	
plan,	and	to	2)	support	the	operation	of	the	Royal	Project	Driving	
Committee	in	an	integrated	way.	In	terms	of	the	research	process,	
the	database	system	was	established	as		a	reporting	center,	and	the	
access	 rights	 to	 the	 data	 was	 assigned	 in	 accordance	with	 the	
agreement	 of	 the	 Royal	 Initiative	 Committee	 via	 responsive	
applications.	The	results	of	the	research	found	that	the		information	
system	to	store	the	operations	of	the	project	progress	reports	could	
access	information	exactly	as	defined	according	to	the	access	rights	
of	the	stakeholders.	and	could	be	linked	to	the	planning	of	activities	
along	the	edge	of	the	master	plan	within	the	Royal	Initiative	Project	
effectively	Finally,	considering	 the	 	satisfaction	assessment	of	 the	
users	in	the	design	and	development	of	information	systems	to	store	
progress	 reports,	 the	 results	 showed	 that	 the	majority	 of	 the	
respondents		were	satisfied	at	a	high	level	(	=	4.17).	Therefore,	the	
research	 team	 had	 laid	 out	 guidelines	 for	 linking	 data	 in	many	
dimensions	so	that	those	 information	could	be	used	in	the	Royal	
Project’s	management	policy	in	the	future.
Keywords :	 Information	 System;	 Collecting	 Reports	 on	 Progress;	

Royal	Project
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บทนำา
	 เน่ี้�องด้�วัยโค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ	 สมีเด็้จูพื่ระ
กนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	สยามีบรมีราช้กุมีาร้น้ี้�	เป็นี้ห์นึี้�ง
ในี้โค์รงการท้�ส่บเน่ี้�องมีาจูากโค์รงการพัื่ฒนี้าตามีพื่ระราช้ด้ำาริ	 ฯ	 (โค์รงการ
ส่วันี้พื่ระองค์์สมีเด็้จูพื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	 กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	
สยามีบรมีราช้กุมีาร้,	 2560)	 เพ่ื่�อช่้วัยเห์ล่อประช้าช้นี้ท้�อย้่ในี้ถิุ�นี้ทุรกันี้ด้าร	
ซึึ่�งประสบปัญห์าค์วัามียากจูนี้	ขาด้บริการด้�านี้สาธิารณสขุ	และขาด้โอกาสทางการ
ศึึกษาเด็้กและเยาวัช้นี้ในี้ถิุ�นี้ทุรกันี้ด้าร	นัี้บเป็นี้กลุ่มีเป้าห์มีายห์ลักท้�ทรงเห็์นี้ค์วัามี
สำาคั์ญ	โด้ยม้ีพื่ระราช้ประสงค์์ให์�เด็้กและเยาวัช้นี้เห์ล่านัี้�นี้	ม้ีร่างกายท้�แข็งแรง	ได้�
รับการศึึกษา	 และสามีารถุประกอบอาช้้พื่ได้�	 ซึึ่�งจูะส่งผู้ลให์�ม้ีคุ์ณภาพื่ช้้วิัตท้�ด้้ขึ�นี้	
ทรงทราบถุงึสภาพื่ค์วัามีเปน็ี้อย้ส่ภาวัะเศึรษฐกจิูและปญัห์าของช้มุีช้นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้�	จึูง
ทรงพื่ระกรุณาโปรด้เกล�าโปรด้กระห์ม่ีอมีให์�ด้ำาเนิี้นี้งานี้	โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อยา่ง
ยั�งยน่ี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริสมีเด็้จูพื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้
ราช้สุด้า	 สยามีบรมีราช้กุมีาร้	 ตำาบลพื่ระยาบันี้ล่อ	 อำาเภอลาด้บัวัห์ลวัง	 จัูงห์วััด้
พื่ระนี้ค์รศึร้อยุธิยา	เพ่ื่�อสร�างรายได้�และลด้รายจู่ายในี้ค์รัวัเร่อนี้	สร�างค์วัามีมัี�นี้ค์ง
ทางด้�านี้อาช้้พื่แก่ราษฎร	 ซึึ่�งการด้ำาเนิี้นี้งานี้โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ
นัี้�นี้	 จูะส่งผู้ลให์�เกษตรกรสามีารถุลด้ต�นี้ทุนี้การผู้ลิต	 ม้ีรายได้�เพิื่�มีขึ�นี้จูากการ
ประกอบอาช้้พื่	 และการนี้ำาผู้ลผู้ลิตมีาแปรร้ปเพิื่�มีม้ีลค่์าของผู้ลิตภัณฑ์์	 สร�างงานี้
สร�างรายได้�ม้ีอาห์ารเพ้ื่ยงพื่อบริโภค์ในี้ค์รัวัเร่อนี้โด้ยไม่ีต�องซ่ึ่�อห์า	ตลอด้จูนี้เป็นี้การ
ส่งเสรมิีคุ์ณภาพื่ช้้วัติตามีแนี้วัเศึรษฐกจิูพื่อเพ้ื่ยง	ทำาให์�เกษตรกรท้�เข�าร่วัมีโค์รงการ
ม้ีค์ุณภาพื่ช้้วิัตท้�ด้้ขึ�นี้	 จึูงการจัูด้ตั�งศ้ึนี้ย์เร้ยนี้ร้�การพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้
พื่ระราช้ด้ำาริสมีเด็้จูพื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	สยามี
บรมีราช้กุมีาร้	
	 ด้�วัยเห์ตุท้�ได้�กล่าวัมีาในี้ขั�นี้ต�นี้จึูงได้�ม้ีการแต่งตั�งค์ณะกรรมีการขับเค์ล่�อนี้การ
ด้ำาเนิี้นี้โค์รงการพื่ฒันี้าอาช้้พื่อยา่งยั�งยน่ี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริสมีเด็้จูพื่ระกนิี้ษฐา
ธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	สยามีบรมีราช้กุมีาร้	ตำาบลพื่ระยาบันี้ล่อ	
อำาเภอลาด้บัวัห์ลวัง	 จัูงห์วััด้พื่ระนี้ค์รศึร้อยุธิยา	 (กองงานี้ในี้พื่ระองค์์สมีเด็้จู
พื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	สยามีบรมีราช้กุมีาร้,	2561)	
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เพ่ื่�อเป็นี้การบ้รณาการเพ่ื่�อผู้ลักดั้นี้ให์�โค์รงการ	ฯ	เกิด้ประสิทธิิผู้ลและเป็นี้ประโยช้น์ี้
ส้งสุด้แก่ราษฎรในี้เขตการปกค์รองขององค์์การบริห์ารส่วันี้ตำาบลตำาบลพื่ระยา
บันี้ล่อ	
	 ดั้งนัี้�นี้	 ในี้โค์รงการวิัจัูยค์รั�งน้ี้�	 ค์ณะผู้้�วิัจัูยจึูงได้�นี้ำาเสนี้อการพัื่ฒนี้าระบบ
สารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้งานี้โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่
อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริสมีเด็้จูพื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	 กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้
ราช้สุด้า	 สยามีบรมีราช้กุมีาร้	 ตำาบลพื่ระยาบันี้ล่อ	 อำาเภอลาด้บัวัห์ลวัง	 จัูงห์วััด้
พื่ระนี้ค์รศึร้อยุธิยา		ได้�ด้ำาเนิี้นี้การเสนี้องงานี้โค์รงการอันี้เน่ี้�องมีาจูากพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ 
ห์ร่อใช้�ห์ลักปรัช้ญาของเศึรษฐกิจูพื่อเพ้ื่ยงด้�วัยพัื่นี้ธิกิจูสัมีพัื่นี้ธ์ิมีห์าวิัทยาลัยกับ
สังค์มี	ซึึ่�งเม่ี�องานี้วิัจัูยจัูด้อย้่ในี้การพัื่ฒนี้านี้วััตกรรมีและเทค์โนี้โลย้เพ่ื่�อตอบสนี้อง
การแก�ไขปัญห์าในี้บริบทสังค์มี	และการบริการวิัช้าการ	เม่ี�อโค์รงการวิัจัูยน้ี้�สำาเร็จู
จูะเป็นี้ประโยช้น์ี้ให์�แก่มีห์าวิัทยาลัย	ชุ้มีช้นี้	และสังค์มีเป็นี้อย่างยิ�ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 1.	เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์์ร้ปแบบการจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้งานี้
โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ
	 2.	เพ่ื่�อเป็นี้แนี้วัทางในี้การจูัด้ทำาเป็นี้ศ้ึนี้ย์กลางการรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�า
ของกลุ่มีเป้าห์มีาย	กิจูกรรมี	และแผู้นี้แม่ีบทในี้การด้ำาเนิี้นี้โค์รงการ	ฯ

ขอบเขตการวิจัย
	 การจัูด้ทำางานี้วิัจัูยการพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจูัด้เก็บรายงานี้ค์วัามี
ก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนี้ินี้งานี้โค์รงการพื่ัฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ	 ฯ	 ม้ี
ขอบเขตของโค์รงการวิัจัูย	ดั้งน้ี้�
	 1.	พัื่ฒนี้าและติด้ตั�งซึ่อฟต์แวัร์ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจูัด้เก็บรายงานี้ค์วัามี
ก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้งานี้โค์รงการฯ	ในี้ร้ปแบบเว็ับแอปพื่ลิเค์ชั้นี้
	 2.	จัูด้ทำาฐานี้ข�อม้ีลของรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้โค์รงการ
พื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ
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การทบทวนวรรณกรรม
 1) แผู้นแม่บทโครงการพัฒนาอาชีพอย่างย่ังย่นในพระราชดำาริ ฯ
	 โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	ท้�ต�องการให์�ประช้าช้นี้
ท้�ได้�รับค์วัามีทุกข์ยากลำาบากในี้การประกอบอาช้้พื่และรายได้�ต่อการเล้�ยงด้้ตนี้ในี้
ช้้วิัตประจูำาวัันี้	 เน่ี้�องด้�วัยพื่ระมีห์ากรุณาธิิคุ์ณของสมีเด็้จูพื่ระกนี้ิษฐาธิิราช้เจู�า	
กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	สยามีบรมีราช้กุมีาร้	ท้�ต�องการให์�ค์วัามีทุกข์ยาก
นัี้�นี้ห์มีด้ไป	จึูงจัูด้ตั�งโค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	ซึึ่�งบริบท
ของตำาบลพื่ระยาบันี้ล่อนัี้�นี้	เป็นี้	1	ในี้	7	ตำาบลของอำาเภอลาด้บัวัห์ลวัง	ตั�งอย้่ทาง
ทิศึตะวัันี้ออกของอำาเภอลาด้บัวัห์ลวัง	 ม้ีพ่ื่�นี้ทั�งห์มีด้	 14,753	 ไร่	 แบ่งเขตการ
ปกค์รองออกเป็นี้	 7	 ห์ม่้ีบ�านี้	 ประช้าช้นี้ส่วันี้ให์ญ่ประกอบอาช้้พื่ทางการเกษตร
โด้ยม้ีข�าวัเป็นี้พ่ื่ช้ห์ลักม้ีการปล้กมีากกว่ัา	ร�อยละ	90	รองลงมีา	ค่์อ	พ่ื่ช้ผัู้ก	ไมี�ผู้ล	
ไมี�ย่นี้ต�นี้	และพ่ื่ช้ไร่	ตามีลำาดั้บ
	 ปัจูจุูบันี้ในี้ส่วันี้ของการประกอบอาช้้พื่ของเกษตรกรยังประสบกับปัญห์า	
(กรมีส่งเสริมีการปกค์รองท�องถิุ�นี้,	2561)	และยงัม้ีสิ�งท้�ต�องได้�รับการแก�ไขในี้เร่�อง	
การพัื่ฒนี้าโค์รงสร�างพ่ื่�นี้ฐานี้	 การพัื่ฒนี้าอาช้้พื่	 และการพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตค์รัวั
เร่อนี้และชุ้มีช้นี้เกษตรกร	รวัมีถึุงค์วัามีร้�ทางการเกษตร	ท้�เกษตรกรจูะนี้ำาค์วัามีร้�
ไปปรับใช้�ในี้การประกอบอาช้้พื่	จูากปญัห์าในี้ด้�านี้ต่าง	ๆ 	จัูงห์วััด้พื่ระนี้ค์รศึร้อยธุิยา
จึูงได้�ม้ีการจัูด้ทำาแผู้นี้พัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้	 เพ่ื่�อเป็นี้แนี้วัทางในี้การด้ำาเนิี้นี้
กิจูกรรมีโค์รงการแบบบ้รณาการ	 ใช้�ในี้การพื่ัฒนี้าตำาบลพื่ระยาบันี้ล่อให์�ม้ีค์วัามี
ยั�งย่นี้	ด้�านี้สังค์มี	ด้�านี้รายได้�และการประกอบอาช้้พื่	รวัมีถึุงด้�านี้ค์วัามีร้�	เพ่ื่�อจูะได้�
ม้ีแห์ล่งค์วัามีร้�เทค์โนี้โลย้	นี้วััตกรรมี	และเพ่ื่�อให์�ประช้าช้นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้�ม้ีคุ์ณภาพื่ช้้วิัต
ท้�ด้้ขึ�นี้	 ในี้ด้�านี้ของค์วัามีเป็นี้อย้่ในี้ค์รัวัเร่อนี้	 รวัมีถึุงด้�านี้สุขอนี้ามัีย	 โด้ยม้ี
วััตถุุประสงค์์ของโค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	ดั้งน้ี้�
	 	 1.1	 เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์์กำาห์นี้ด้ทิศึทาง	 และรับฟังค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้เพ่ื่�อประกอบ
การวัางแผู้นี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งยน่ี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริสมีเด็้จู
พื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	สยามีบรมีราช้กุมีาร้
	 	 1.2   เพ่ื่�อใช้�เป็นี้เค์ร่�องม่ีอในี้การกำาห์นี้ด้แนี้วัทางท้�เห์มีาะสมีในี้การด้าเนิี้นี้
กิจูกรรมีภายใต�โค์รงการฯ
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	 	 1.3	 เพ่ื่�อสนัี้บสนุี้นี้ให์�การปฏิิบัติงานี้โค์รงการพื่ัฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้
พื่ระราช้ด้ำาริสมีเด็้จูพื่ระกนี้ิษฐาธิิราช้เจู�า	 กรมีสมีเด้็จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้า	
สยามีบรมีราช้กุมีาร้		
	 	 1.4	 ม้ีค์วัามีสอด้ค์ล�องกับนี้โยบายและการสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณของ
ห์น่ี้วัยงานี้ท้�เก้�ยวัข�องการพัื่ฒนี้ากลุ่มีอาช้้พื่ประช้าช้นี้ในี้ถิุ�นี้ทุรกันี้ด้าร	ตามีพื่ระราช้ด้ำาริ 
สมีเด้จ็ูพื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รตันี้ราช้สุด้า	สยามีบรมีราช้กมุีาร้	
ม้ีเป้าห์มีายในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้	“เพ่ื่�อส่งเสริมีให์�ประช้าช้นี้รวัมีกลุ่มีกันี้ประกอบอาช้้พื่
เสริมี	 ทำาให์�ม้ีรายได้�เพิื่�มีขึ�นี้	 และม้ีค์วัามีมัี�นี้ค์งทางรายได้�	 สามีารถุพึื่�งตนี้เองได้�	
ม้ีค์วัามีร้�	ค์วัามีสามีารถุท้�จูะ	สร�างค์วัามีก�าวัห์นี้�าให์�แก่ตนี้เอง	ส่งผู้ลให์�ค์รอบค์รัวั
ม้ีคุ์ณภาพื่ช้้วิัตท้�ด้้ขึ�นี้	อ้กทั�งยัง	เป็นี้การพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ทางการตลาด้ในี้ด้�านี้การ
ผู้ลิตการบริห์ารจูัด้การกลุ่มีและมี้จิูตสำานึี้กในี้การทำางานี้ร่วัมีกันี้เพ่ื่�อผู้ลประโยช้น์ี้
ส่วันี้รวัมี	”
 2) แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
	 	 ปัจูจัูยสำาคั์ญประการห์นึี้�งในี้การพื่ัฒนี้าระบบฐานี้ข�อม้ีล	 (กาญจูนี้า	
ภัทราวิัวััฒน์ี้	 และค์ณะ,	 2560)	 	 ค่์อ	 การได้�มีาซึึ่�งข�อม้ีลท้�ถุ้กต�องค์รบถุ�วันี้	 และ
รวัด้เร็วัโด้ยใช้�ระบบสารสนี้เทศึ	(Information	System)	เป็นี้เค์ร่�องม่ีอในี้การแปลง
ข�อม้ีล	(Data)	ให์�อย้่ในี้ร้ปของสารสนี้เทศึ	(Information)	ท้�พื่ร�อมีใช้�งานี้ได้�ทันี้ท้
โด้ยข�อม้ีลต�องม้ีค์วัามีถุ้กต�อง	 ทันี้สมัีย	 ม้ีค์วัามีซึ่ำ�าซึ่�อนี้ของข�อม้ีลนี้�อยท้�สุด้	และม้ี
การแบ่งกันี้ใช้�งานี้ข�อม้ีล	 ทั�งน้ี้�การพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึให์�ตอบสนี้องต่อ
วััตถุุประสงค์์ของผู้้�ใช้�ระบบต�องเริ�มีต�นี้จูากการออกแบบระบบท้�ด้้ซึึ่�งระบบ
สารสนี้เทศึท้�ได้�รับการออกแบบมีาเปน็ี้อย่างด้้แล�วันัี้�นี้	เม่ี�อนี้ำาไปด้ำาเนิี้นี้การพัื่ฒนี้า
ก็จูะสามีารถุสอด้รับกับภารกิจูของห์น่ี้วัยงานี้ให์�ม้ีค์วัามีสมีบ้รณ์	 ทันี้สมัียพัื่นี้ธิกิจู
ค์รบถุ�วันี้	
	 องค์์ประกอบพ่ื่�นี้ฐานี้ของการพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึทุกประเภท	 ค่์อ	
การพัื่ฒนี้าระบบจัูด้การฐานี้ข�อม้ีล	(Database	Management	System	:	DBMS)	
ซึึ่�งเป็นี้การจัูด้รวับรวัมีข�อม้ีลต่าง	ๆ 	ให์�เป็นี้ระบบ	เก็บไวั�ในี้ร้ปแบบท้�สามีารถุเร้ยก
ใช้�ได้�ทันี้ท้เม่ี�อต�องการและในี้การเร้ยกนัี้�นี้อาจูเร้ยกเพ้ื่ยงส่วันี้ใด้ส่วันี้ห์นึี้�ง	 มีาใช้�
ประโยช้น์ี้เป็นี้ค์รั�งค์ราวัก็ได้�ฐานี้ข�อม้ีลท้�ด้้ค์วัรจูะได้�รับการปรับปรุงข�อม้ีลในี้ระบบ
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ฐานี้ข�อม้ีล	และปรับปรุงกระบวันี้การของระบบงานี้ให์�ทันี้สมัียอย้เ่สมีอ	ทั�งน้ี้�ต�อง
ค์ำานึี้งถึุงการรักษาค์วัามีปลอด้ภัยของข�อม้ีลเป็นี้เร่�องสำาคั์ญด้�วัยระบบฐานี้ข�อม้ีล	
(Database	System)	นัี้บเป็นี้เค์ร่�องม่ีอพ่ื่�นี้ฐานี้ท้�ม้ีบทบาทสำาคั์ญอย่างยิ�งสำาห์รับ
ระบบสารสนี้เทศึแบบต่างๆ	ท้�ใช้�ค์อมีพิื่วัเตอร์ในี้การประมีวัลผู้ล
 3) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
	 	 3.1	การบริห์ารโค์รงการ	(ประสิทธิิ�	ท้ฆพุื่ฒิ	และ	ค์รรชิ้ต	มีาลัยวังศ์ึ,	2549)	
(Zhou	และค์ณะ,	2009)	เป็นี้กระบวันี้การท้�สำาคั์ญกระบวันี้การห์นึี้�งในี้การบริห์าร
โค์รงการเทค์โนี้โลยส้ารสนี้เทศึ	เน่ี้�องจูากโค์รงการเทค์โนี้โลย้สารสนี้เทศึส่วันี้ให์ญ่
ด้ำาเนิี้นี้การเกินี้เวัลาท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	(สิธิิพื่งษ์	ผู้ดุ้งบุตร,	2560)	(Rashkovits	&	Lavy,	
2016)	กระบวันี้การสำาคั์ญท้�เก้�ยวัข�องกบัการบรหิ์ารเวัลาโค์รงการ	ค่์อ	การกำาห์นี้ด้
กิจูกรรมี	 การเร้ยงลำาดั้บกิจูกรรมี	 การประมีาณการทรัพื่ยากรของกิจูกรรมี	
การประมีาณการระยะเวัลาการทำางานี้ของกิจูกรรมี	 การพัื่ฒนี้าตารางเวัลา
โค์รงการ	 และการค์วับค์ุมีตารางเวัลา	 โค์รงการเทค์โนี้โลย้สารสนี้เทศึห์ลาย
โค์รงการล�มีเห์ลวัในี้แง่ของการทำางานี้ให์�สอด้ค์ล�องกับขอบเขตเวัลาและค่์าใช้�จู่าย
ผู้้�จัูด้ทำาโค์รงการช้อบกล่าวัว่ัา	การส่งมีอบโค์รงการได้�ทันี้เวัลาเป็นี้สิ�งท้�ท�าทายท้�สุด้
เร่�องห์นึี้�งและตารางเวัลาเป็นี้สาเห์ตขุองค์วัามีขัด้แย�งตลอด้ช้ว่ังเวัลาของโค์รงการ
ค์วัามีแตกต่างของร้ปแบบการทำางานี้แต่ละค์นี้และวััฒนี้ธิรรมีก็เป็นี้สาเห์ตุอย่าง
ห์นึี้�งของค์วัามีขัด้แย�ง	ดั้งนัี้�นี้	สามีารถุกำาห์นี้ด้ส่วันี้การแบ่งกลุ่มีขั�นี้ตอนี้ตามีกรอบ
ระยะเวัลาการด้ำาเนิี้นี้งานี้ออกเป็นี้	5	ขั�นี้ตอนี้	ตามีลำาดั้บ	ค่์อ	1)	กลุ่มีขั�นี้ตอนี้การ
เริ�มีต�นี้	(Initiating	Process)		2)	กลุ่มีขั�นี้ตอนี้การวัางแผู้นี้	(Planning	Process)		
3)	กลุ่มีขั�นี้ตอนี้การปฏิิบัติงานี้	(Executing	Process)		4)	กลุ่มีขั�นี้ตอนี้การค์วับคุ์มี	
(Controlling	Process)		และ	5)	กลุ่มีขั�นี้ตอนี้การสิ�นี้สุด้	(Closing	Process)		
	 	 3.2	 การบริห์ารโค์รงการด้�านี้เทค์โนี้โลย้สารสนี้เทศึเชิ้งบ้รณาการ	 ค่์อ	
การนี้ำาองค์์ค์วัามีร้�ในี้ทุกๆ	ด้�านี้เก้�ยวักับการบริห์ารจัูด้การโค์รงการ	(Qiu	และค์ณะ,	
2009)		มีาใช้�ร่วัมีกันี้ตลอด้วังจูรช้้วิัตของโค์รงการ	การบ้รณาการในี้ลักษณะน้ี้�จูะ
ม้ีผู้ลทำาให์�ส่วันี้ประกอบของโค์รงการทั�งห์มีด้ถุ้กเช่้�อมีต่อเข�าด้�วัยกันี้ในี้เวัลาท้�
เห์มีาะสมี	เพ่ื่�อให์�โค์รงการเสร็จูสิ�นี้สมีบ้รณ์ลงอยา่งแท�จูริง	ในี้การบริห์ารโค์รงการ
เทค์โนี้โลยส้ารสนี้เทศึเชิ้งบ้รณาการ
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	 การทบทวันี้วัรรณกรรมีในี้งานี้วัิจัูยน้ี้�ได้�นี้ำากระบวันี้การพื่ัฒนี้าระบบ
สารสนี้เทศึในี้การออกแบบฐานี้ข�อม้ีลเพ่ื่�อเป็นี้แนี้วัทางในี้การจัูด้ทำาเป็นี้ศ้ึนี้ย์กลาง
การรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าของกลุ่มีเป้าห์มีาย	 กิจูกรรมี	 และแผู้นี้แม่ีบทในี้การ
ด้ำาเนิี้นี้โค์รงการ	 ฯ	 โด้ยเป็นี้การออกแบบในี้ลักษณะฐานี้ข�อม้ีลจูากบนี้ลงล่าง	
(Top-down	Design)	ซึึ่�งเป็นี้การออกแบบฐานี้ข�อม้ีลด้�วัยการเก็บรวับรวัมีข�อม้ีล
พ่ื่�นี้ฐานี้	ขั�นี้ตอนี้การทำางานี้ของห์น่ี้วัยงานี้ต่างๆ	ภายในี้องค์์กร	และค์วัามีต�องการ
ใช้�งานี้ฐานี้ข�อม้ีล	 จูากการสังเกตการณ์	 สอบถุามี	 และ/ห์ร่อ	 สัมีภาษณ์บุค์ลากร	
ท้�เก้�ยวัข�องกับการใช้�งานี้ฐานี้ข�อม้ีล	ตลอด้จูนี้รวับรวัมีข�อม้ีลจูากแบบฟอร์มีต่างๆ	
ท้�ม้ีใช้�อย้่ภายในี้ห์น่ี้วัยงานี้	 เพ่ื่�อนี้ำามีาออกแบบโค์รงสร�างฐานี้ข�อม้ีลของโค์รงการ
พื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	ซึึ่�งเป็นี้ข�อตกลงระห์ว่ัางบุค์ลากรท้�เก้�ยวัข�องกับการใช้�งานี้ฐานี้ข�อม้ีล
ค์วัรต�องเข�าใจู	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญและค์วัามีร่วัมีม่ีอในี้การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีล	นี้อกจูาก
น้ี้�ยังต�องอาศึัยข�อตกลงในี้ท้�ประชุ้มีเพ่ื่�อสร�างแนี้วัทางการพื่ัฒนี้าระบบฐานี้ข�อม้ีล	
และอำานี้าจูการตัด้สินี้ใจูของค์ณะผู้้�อำานี้วัยการ	 หั์วัห์นี้�า	 และกรรมีการขับเค์ล่�อนี้
โค์รงการ	ฯ	เพ่ื่�อใช้�ประโยช้น์ี้ในี้การวัางแผู้นี้การด้ำาเนิี้นี้โค์รงการต่อไปในี้อนี้าค์ต

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้งานี้
โค์รงการพัื่ฒนี้าอาช้้พื่อย่างยั�งยน่ี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริฯ	โด้ยม้ีการรวับรวัมีค์วัามีต�องการ
และกรอบแนี้วัค์วัามีคิ์ด้ของโค์รงการวิัจัูยไวั�	ดั้งน้ี้�
  ความต้องการของระบบ 
	 	 จูากการศึึกษาค์วัามีต�องการของระบบในี้โค์รงการวิัจัูยน้ี้�	 พื่บว่ัา	 ค์ณะ
กรรมีการขับเค์ล่�อนี้ฯ	 ห์ร่อผู้้�ปฏิิบัติท้�ลงพ่ื่�นี้ท้�ท้�รับผิู้ด้ช้อบเกิด้ปัญห์าการรายงานี้
และการติด้ตามีผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้	(Zhao	และค์ณะ,	2009)	ซึึ่�งในี้รายงานี้ผู้ลและ
การบันี้ทึกข�อม้ีลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ของค์ณะด้ำาเนิี้นี้งานี้ม้ีค์วัามีแตกต่างกันี้	 จึูงเป็นี้
สาเห์ตุทำาให์�การติด้ตามีการด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ	เกิด้ค์วัามีล่าช้�า	
ไม่ีทันี้สมัีย	ม้ีข�อม้ีลท้�ซึ่ำ�าซึ่�อนี้กันี้	และไมีส่ามีารถุประสานี้งานี้กนัี้ได้�ราบร่�นี้	ซึึ่�งอาศัึย
ตามีกรอบแผู้นี้งานี้แม่ีบทของโค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	โด้ยได้�แสด้งค์วัามีต�องการ
ของระบบไวั�	ดั้งภาพื่ท้�	1
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ภาพท่ี 1	ค์วัามีต�องการของระบบฐานี้ข�อม้ีลการจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ

	 จูากภาพื่ท้�	1	จูะเห็์นี้ได้�ว่ัาผู้้�วิัจัูยได้�แบ่งส่วันี้บันี้ทึกการรายงานี้ตามีแผู้น่ี้แม่ีบท
ซึึ่�งประกอบด้�วัย	 4	 ด้�านี้	 ค่์อ	 1)	 แผู้นี้งานี้ด้�านี้การพื่ัฒนี้าโค์รงสร�างพ่ื่�นี้ฐานี้		
2)	แผู้นี้งานี้ด้�านี้การพัื่ฒนี้าอาช้้พื่		3)	แผู้นี้งานี้ด้�านี้การพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่ช้้วิัตค์รัวัเร่อนี้	
การศึึกษา	และช้มุีช้นี้เกษตรกร	และ	4)	แผู้นี้งานี้ด้�านี้การจูดั้การองค์์ค์วัามีร้�ชุ้มีช้นี้
อย่างยั�งย่นี้
 กรอบแนวความคิดการวิจัย
	 ผู้้�วิัจัูยได้�ศึึกษาและวัิเค์ราะห์์ปัญห์าจูากค์วัามีต�องการของระบบ	 จูึงได้�
นี้ำาเสนี้อกรอบแนี้วัค์วัามีคิ์ด้โค์รงการวิัจัูยซึึ่�งแสด้ง	ดั้งภาพื่ท้�	2

ภาพท่ี 2		กรอบแนี้วัค์วัามีคิ์ด้ของโค์รงการวิัจัูย



160 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

7

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

	 จูากภาพื่ท้�	 2	 จูะเห็์นี้ได้�วั่าผู้้�วิัจูัยได้�แบ่งส่วันี้บันี้ทึกการรายงานี้ในี้การ
ออกแบบโค์รงสร�างระบบฐานี้ข�อม้ีลเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้งานี้
โค์รงการ	ฯ	โด้ยแบ่งข�อม้ีลไวั�เป็นี้	2	ส่วันี้	ดั้งน้ี้�
	 1)	ส่วันี้การด้ำาเนิี้นี้โค์รงการ	ซึึ่�งประกอบด้�วัย
	 	 ก.	ข�อม้ีลโค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	เป็นี้ข�อม้ีลห์ลัก	(Primary	Data)	โด้ย
ม้ีองค์์ประกอบของข�อม้ีล	ได้�แก่	แผู้นี้แม่ีบท	แผู้นี้งานี้ยอ่ย	กิจูกรรมี	กลุ่มีเป้าห์มีาย	
ห์น่ี้วัยปริมีาณงานี้	และสถุานี้ะกิจูกรรมี	
	 	 ข.	ข�อม้ีลแผู้นี้งานี้และกิจูกรรมี	เป็นี้ข�อม้ีลรอง	(Secondary	Data)	ซึึ่�งม้ี
การเช่้�อมีโยงค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ข�อม้ีลโค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	 ฯ	 ซึึ่�งเป็นี้ส่วันี้ในี้การ
บันี้ทึกรายการกิจูกรรมีท้�ได้�ด้ำาเนิี้นี้การ	ได้�แก่	บันี้ทึกการด้ำาเนิี้นี้กิจูกรรมี	และการ
ประเมิีนี้สถุานี้ะกิจูกรรมี
	 2)	ส่วันี้บุค์ลากร	ซึึ่�งประกอบด้�วัย
	 	 ก.	ข�อม้ีลผู้้�ใช้�งานี้	 เป็นี้ข�อม้ีลห์ลัก	 (Primary	Data)	 โด้ยม้ีองค์์ประกอบ
ของข�อม้ีล	ได้�แก่	ผู้้�ด้้แลระบบ	และผู้้�ใช้�งานี้ระบบ	และประเภทผู้้�ใช้�	ซึึ่�งในี้ส่วันี้น้ี้�ได้�
อธิิบายไวั�ในี้	ภาพื่ท้�	6
	 	 ข.	ข�อม้ีลสมีาชิ้กสมีาชิ้กกลุ่มีเป้าห์มีาย	เป็นี้ข�อม้ีลรอง	(Secondary	Data)	
ซึึ่�งม้ีการเช่้�อมีโยงค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ข�อม้ีลผู้้�ใช้�งานี้	ซึึ่�งเป็นี้ส่วันี้ขยายขอบเขตของกลุ่มี
ผู้้�ใช้�งานี้ระบบ	ได้�แก่	เจู�าห์นี้�าท้�ห์น่ี้วัยงานี้ท้�เก้�ยวัข�อง	และประช้าช้นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้�
  การออกแบบโครงสร้างคุณสมบัติของข้อมูลในระบบ
	 	 จูากการออกแบบโค์รงสร�างคุ์ณสมีบัติของข�อม้ีลในี้ระบบ	ทางค์ณะผู้้�วิัจัูย
ได้�แสด้งแผู้นี้ภาพื่โค์รงสร�างเชิ้งค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ	(ER	Diagram)	ซึึ่�งเป็นี้ได้�ในี้ทิศึทาง
เด้้ยวักับกรอบแนี้วัค์วัามีคิ์ด้ไวั�	ดั้งภาพื่ท้�	4
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ภาพท่ี 4 	โค์รงสร�างเชิ้งค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิข�อม้ีลของระบบ

 ขั�นตอนการทำางานของเทคโนโลยีในโครงการวิจัย
	 จูากกรอบการทำางานี้ของเทค์โนี้โลยท้้�ใช้�ในี้การพื่ฒันี้าระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อ
จัูด้เกบ็รายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนี้นิี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ	เป็นี้การการพื่ฒันี้า
เว็ับแอปพื่ลิเค์ชั้นี้	(Web	application)	(Li	&	Zhang,	2019)	โด้ยใช้�ช่้�อโด้เมีนี้ว่ัา	
http://academyproj.com/tracking_system/	 	 ซึึ่�งแบ่งเป็นี้	 2	 ส่วันี้	 ค่์อ	
เทค์โนี้โลย้ส่วันี้ห์นี้�า	 (Front-End)	 เป็นี้การพื่ัฒนี้าเว็ับแอปพื่ลิเค์ชั้นี้	 2	 ส่วันี้	 ค่์อ	
เทค์โนี้โลย้ส่วันี้ห์นี้�า	(Front-End)	ซึึ่�งเป็นี้แนี้วัทางในี้การพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึ
ท้�สามีารถุเข้ยนี้โปรแกรมีบนี้พ่ื่�นี้ฐานี้เทค์โนี้โลย้ต่าง	ๆ	เช่้นี้	HTML5,	CSS,	PHP,	
JQuery,	 Bootstrap	 เป็นี้ต�นี้	 และสามีารถุใช้�งานี้ในี้แฟตฟอร์มีทั�งบนี้เค์ร่�อง
ค์อมีพิื่วัเตอร์ส่วันี้บุค์ค์ล	และสมีาร์มีโฟนี้	อ้กส่วันี้	ค่์อ	เทค์โนี้โลย้ส่วันี้ห์ลัง	(Back-
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End)	ซึึ่�งทำาห์นี้�าท้�ในี้การเช่้�อมีโยงกับ	Database	Server	และ	Web	Server	ให์�
บริการในี้การจัูด้การข�อม้ีลและท้�อย้่ของโด้เมีนี้เว็ับไซึ่ต์
 การประเมินประสิทธิภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบ
	 ในี้การประเมีินี้ประสิทธิิภาพื่ของระบบจูากแบบสอบถุามีค์วัามีพื่ึงพื่อใจูในี้
การออกแบบระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	 โด้ยให์�ผู้้�ทรง
คุ์ณวุัฒิท้�ให์�ข�อม้ีลในี้การศึึกษาวิัจัูยเก้�ยวักับแนี้วัทางด้�านี้การบริห์ารโค์รงการและ
ด้�านี้เทค์โนี้โลยส้ารสนี้เทศึ	จูำานี้วันี้	3	ค์นี้	ประกอบด้�วัย	บุค์ลากรสายวิัช้าการระด้บั
ปริญญาเอก	ตำาแห์น่ี้งอาจูารย์ประจูำาสาขาวิัทยาการค์อมีพิื่วัเตอร์	ท้�ม้ีประสบการ
ทำางานี้ไม่ีนี้�อยกว่ัา	 5	 ปี	 จูำานี้วันี้	 1	 ค์นี้	 บุค์ลากรสายวิัช้าการระดั้บปริญญาโท	
ตำาแห์น่ี้งอาจูารย์ประจูำาสาขาเทค์โนี้โลย้สารสนี้เทศึ	 ท้�ม้ีประสบการทำางานี้ไม่ี
นี้�อยกว่ัา	 5	 ปี	 จูำานี้วันี้	 1	 ค์นี้	 และเจู�าห์นี้�าท้�ท้�รับผิู้ด้ช้อบในี้การรายงานี้ผู้ลการ
ด้ำาเนิี้นี้โค์รงการคุ์ณวุัฒิการศึึกษาระดั้บปริญญาตร้	ม้ีประสบการทำางานี้ไม่ีนี้�อยกว่ัา	
5	ปี	จูำานี้วันี้	1	ซึึ่�งทั�ง	3	ค์นี้น้ี้�	จูะมีาเป็นี้ผู้้�ประเมิีนี้ประสิทธิิภาพื่ของระบบ

ผู้ลการวิจัย
	 ในี้งานี้วิัจัูยน้ี้�มี้ผู้ลการรวับรวัมีค์วัามีต�องการและผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ของ
โค์รงการวิัจัูยไวั�	ดั้งต่อไปน้ี้�
 1. ผู้ลการวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศเพ่่อจัดเก็บรายงาน
ความก้าวหน้าฯ
	 ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้วิัจัูยในี้หั์วัข�อน้ี้�	 อธิิบายได้�ในี้ภาพื่รวัมีของการวิัเค์ราะห์์
วิัเค์ราะห์์ค์วัามีต�องการของกลุ่มีเป้าห์มีาย	(Guo	และค์ณะ,	2008)	โด้ยผู่้านี้การ
ประชุ้มีห์าร่อเพ่ื่�อสร�างค์วัามีเข�าใจูท้�ตรงกันี้ระห์ว่ัางกลุ่มี	 ได้�แก่	 หั์วัห์นี้�าโค์รงการ
พื่ระราช้ด้ำาริฯ	 ค์ณะกรรมีการขับเค์ล่�อนี้ฯ	 ห์นี้่วัยงานี้และเจู�าห์นี้�าท้�ผู้้�รับผิู้ด้ช้อบ
โค์รงการ	 กลุ่มีเป้าห์มีายและประช้าช้นี้ทั�วัไป	 และวิัเค์ราะห์์ห์ลักการทำางานี้ของ
ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจูดั้เกบ็รายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	เพ่ื่�อให์�ค์รอบค์ลมุีการายงานี้
ผู้ลค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ
	 	 ในี้การออกแบบบริบทโค์รงสร�างของกระบวันี้การในี้ระบบการรายงานี้
ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	แสด้งดั้งภาพื่ท้�	5
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7ภาพท่ี 5		โค์รงสร�างของกระบวันี้การในี้ระบบสารสนี้เทศึ

	 ดั้งนัี้�นี้	 ในี้การออกแบบโค์รงสร�างพ่ื่�นี้ฐานี้ของระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อการจัูด้
เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าการด้ำาเนิี้นี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ	ซึึ่�งเป็นี้การทำางานี้ในี้
ร้ปแบบ	Responsive	Web	Application	ผู่้านี้อุปกรณ์ค์อมีพิื่วัเตอร์และอุปกรณ์
ส่�อสารเค์ล่�อนี้ท้�ห์ร่อสมีาร์ทโฟนี้	 โด้ยเป็นี้การจัูด้ข�อม้ีลในี้ร้ปแบบออนี้ไลน์ี้	 ซึึ่�งจูะ
ทำาให์�การใช้�งานี้	การบันี้ทึกข�อม้ีล	และการรายงานี้ม้ีประสิทธิิภาพื่มีากขึ�นี้	ซึึ่�งแสด้ง	
ดั้งภาพื่ท้�	6

ภาพท่ี 6 	โค์รงสร�างระดั้บผู้้�ใช้�งานี้ของระบบสารสนี้เทศึ 
เพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ
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 2. ผู้ลการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษากระบวนการ
	 	 ผู้ลของทำาการสำารวัจูและรวับรวัมีข�อม้ีลท้�เก้�ยวัข�อง	 ผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�ส่วันี้เส้ย
การแบ่งระดั้บสิทธิิ�การเข�าถึุงข�อม้ีลของผู้้�ใช้�งานี้	 โด้ยได้�อธิิบายรายละเอ้ยด้ไวั�	
ดั้งตารางท้�	2	

ตารางท่ี 2	 การกำาห์นี้ด้สิทธิิ�เข�าข�อม้ีลในี้ระบบ

ท้� การเข�าถุึงข�อมี้ล

Ad
m

in
ist

ra
to

rs

Sy
st
em

	U
se

r

M
em

be
rs

Us
er

s

En
d	

us
er

s

1 ตรวัจูสอบรายงานี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้  X X X X
2 ประเมีินี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าของโค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ  X	 X X X
3 รับรองและอนีุ้ญาตการกำาห์นี้ด้สิทธิิ�การเข�าถุึงข�อมี้ลตามี

ระด้ับสิทธิิ�ของผู้้�ใช้�งานี้

 X X X X

4 สร�าง/บันี้ทึก/แก�ไขปรับปรุงข�อมี้ล   X X X
5 ตรวัจูสอบรายงานี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ของแต่ละห์นี้่วัยงานี้ท้�

รับผู้ิด้ช้อบในี้แต่ละกิจูกรรมี

  X X X

6 ประเมีินี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าและค์วัามีสำาเร็จูในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้

ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ

  X X X

7 บันี้ทึก/แก�ไขปรับปรุง	แผู้นี้งานี้ย่อย	กิจูกรรมี	

กลุ่มีเป้าห์มีาย		และรายละเอ้ยด้ท้�ได้�ด้ำาเนี้ินี้การ

    X

8 จูัด้ทำารายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าโค์รงการ     X
9 ตรวัจูสอบรายงานี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้     X
10 เร้ยกด้้แผู้นี้งานี้ย่อยจูามีแผู้นี้แมี่บทของโค์รงการ

พื่ระราช้ด้ำาริฯ

    

11 	เร้ยกด้้กิจูกรรมีท้�ได้�ด้ำาเนี้ินี้งานี้     

12 	เร้ยกด้้ละเอ้ยด้การด้ำาเนี้ินี้งานี้     

 
	 จูากตารางท้�	2	จูะเห็์นี้ได้�ว่ัา	งานี้วิัจัูยน้ี้�ได้�ทำาการแบ่งระดั้บสิทธิิ�ในี้การเข�าถึุง
ข�อม้ีลโด้ยได้�กำาห์นี้ด้ระดั้บสิทธิิ�ไวั�	ดั้งน้ี้�
	 1)	ผู้้�ด้้แลระบบ	 (Administrator)	 ค่์อ	 ผู้้�ท้�ม้ีค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบด้�านี้ข�อม้ีล
ทุกส่วันี้	เช่้นี้	ผู้้�อำานี้วัยการกองงานี้	หั์วัห์นี้�า	ห์ร่อเจู�าห์นี้�าท้�ผู้้�ด้้แลระบบฐานี้ข�อม้ีล	
เป็นี้ต�นี้
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	 2)	ผู้้�ใช้�งานี้ระบบ	(System	User)	ค่์อ	ผู้้�ท้�สามีารถุเข�าถึุงข�อม้ีลในี้การบันี้ทึก
กิจูกรรมีได้�ทั�งห์มีด้	ยกเวั�นี้ตรวัจูสอบรายงานี้การด้ำาเนี้นิี้งานี้	ประเมีนิี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�า
ของโค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริ	 ฯ	 และรับรองและอนุี้ญาตการกำาห์นี้ด้สิทธิิ�การเข�าถึุง
ข�อม้ีลตามีระดั้บสิทธิิ�ของผู้้�ใช้�งานี้	เช่้นี้	เจู�าห์นี้�าท้�บันี้ทึกข�อม้ีลกิจูกรรมี	เป็นี้ต�นี้
	 3)	สมีาชิ้กกลุ่มีเป้าห์มีาย	 (Member)	 ค่์อ	 สมีาชิ้กกลุ่มีเป้าห์มีายของแต่ละ
กิจูกรรมี	ท้�สามีารถุบันี้ทึกและแก�ไขรายงานี้การด้ำาเนิี้นี้กิจูกรรมีได้�เท่านัี้�นี้
	 4)	ผู้้�ใช้�งานี้	(User)	ค่์อ	ผู้้�ใช้�งานี้ในี้ระบบท้�ผู่้านี้การลงทะเบ้ยนี้และได้�รับการ
อนุี้ญาตจูากระด้ับผู้้�ด้้แลระบบเท่านัี้�นี้	 และสามีารถุเข�าถึุงข�อม้ีลได้�เช่้นี้เด้้ยวักับ
สมีาชิ้กกลุ่มีเป้าห์มีาย	แต่ไม่ีสามีารถุเป็นี้สมีาชิ้กเป้าห์มีายในี้กิจูกรรมี
	 5)	ผู้้�ใช้�งานี้ทั�วัไป	(End	User)	ค่์อ	ประช้าช้นี้ทั�วัไปท้�มิีได้�ลงทะเบ้ยนี้ในี้ระบบ
ไวั�	ซึึ่�งสามีารถุเข�าถึุงข�อม้ีลการรายงานี้กิจูกรรมีผู่้านี้ห์นี้�าเว็ับไซึ่ต์ได้�เท่านัี้�นี้
 3. ผู้ลการทดสอบระบบ
	 ในี้ส่วันี้น้ี้�ได้�ด้ำาเนิี้นี้การออกแบบโค์รงสร�างต�นี้แบบของระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อ
จัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	 และสร�างร้ปแบบจูำาลองกระบวันี้การทำางานี้เพ่ื่�อ
เป็นี้แนี้วัทางในี้การพัื่ฒนี้าระบบ	 ทบทวันี้และออกแบบฐานี้ข�อม้ีลของระบบให์�
ค์รอบค์ลุมีกับลักษณะงานี้	 โด้ยเป็นี้ลักษณะการเช่้�อมีต่อข�อม้ีลแบบออนี้ไลน์ี้	
ซึึ่�งเป็นี้การพัื่ฒนี้าเว็ับแอปฟลิเค์ชั้นี้ของระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามี
ก�าวัห์นี้�าฯ	ในี้ร้ปแบบ	Responsive	Web	Application	 (Li	&	Zhang,	2019)	
(Peng	 &	 Zhou,	 2015)	 ท้�สามีารถุใช้�งานี้ได้�ในี้ทุกระบบปฏิิบัติการผู่้านี้เว็ับ
บราว์ัเซึ่อร์	
	 การทด้สอบการใช้�งานี้ของระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวั
ห์นี้�าฯ	 ซึึ่�งจูะขอนี้ำาเสนี้อตัวัอย่างห์นี้�าเว็ับไซึ่ต์ของระบบ	 ผู้่านี้	 URL	 :	 http://
academyproj.com/tracking_system/	ดั้งแสด้งภาพื่ตัวัอย่างห์นี้�าเว็ับไซึ่ต์ของ
ระบบในี้	ภาพื่ท้�	8	ถึุง	10	
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ภาพท่ี 8 ตัวัอย่างห์นี้�าเว็ับไซึ่ต์ของระบบ

ภาพท่ี 9	ตัวัอย่างห์นี้�าเพื่จูแสด้งรายละเอ้ยด้การบันี้ทึกกิจูกรรมี
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 4. ผู้ลการประเมินประสิทธิภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่่อจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าฯ
	 	 ในี้ส่วันี้น้ี้�ได้�ให์�ผู้้�ทรงคุ์ณวุัฒิจูำานี้วันี้	 3	 ค์นี้	 เป็นี้ผู้้�ตอบแบบสอบถุามีเพ่ื่�อ
ประเมิีนี้ประสิทธิิภาพื่ของการออกแบบและพัื่ฒนี้าระบบแสด้ง	ดั้งตารางท้�	3

รายละเอียดการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ระดับความ

พึงพอใจX S.D. ร้อยละ

1.	ระบบใช้�งานี้ง่าย	สะด้วัก	เป็นี้มีิตรกับผู้้�ใช้� 4.33 0.58 86.67 มีาก

2.	ค์วัามีช้ัด้เจูนี้ของค์ำาอธิิบาย	ส่วันี้ประกอบต่าง	ๆ	

บนี้ห์นี้�าจูอของระบบ

4.00 0.00 80.00 มีาก

3.	ระบบมี้การประมีวัลผู้ลท้�รวัด้เร็วั	แมี่นี้ยำาและถุ้ก

ต�องตรงตามีค์วัามีต�องการ

4.00 0.00 80.00 มีาก

4.	ระบบสามีารถุทำางานี้ตามีค์วัามีต�องการของผู้้�ใช้� 4.00 0.00 80.00 มีาก

5.	ระบบมี้การตรวัจูสอบการกรอกข�อมี้ลซึ่�ำาซึ่�อนี้และ

การกรอกข�อมี้ลผู้ิด้พื่ลาด้

3.67 0.58 73.33 มีาก

6.	ระบบมี้การแสด้งผู้ลรายงานี้ท้�ถุ้กต�องและตรงกับ

ค์วัามีต�องการของผู้้�ใช้�

4.67 0.58 93.33 มีากท้�สุด้

7.	ระบบสามีารถุช้่วัยลด้ขั�นี้ตอนี้ในี้การทำางานี้ 4.67 0.58 93.33 มีากท้�สุด้

8.	ระบบมี้ค์วัามีพื่ร�อมีในี้การให์�บริการแก่ผู้้�ใช้�อย้่เสมีอ 4.00 0.00 80.00 มีาก

รวัมี 4.17 0.29 83.33 มีาก

 
	 	 จูากตารางท้�	 3	 พื่บว่ัา	 การประเมิีนี้ประสิทธิิภาพื่ในี้การออกแบบและ
พัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	ม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจูอย้ใ่นี้
ระดั้บมีาก	(X	=	4.17)	ม้ีส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ท้�	0.29	และม้ีประสิทธิิภาพื่
ของระบบอย้่ท้�ร�อยละ	83.33	เม่ี�อพิื่จูารณารายละเอ้ยด้	พื่บว่ัา	อันี้ดั้บท้�ห์นึี้�งเป็นี้

ตารางท่ี 3	 ร�อยละ	ค่์าเฉล้�ยและส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้ของระดั้บค์วัามีพึื่งพื่อใจู
ของผู้้�ประเมิีนี้
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ระบบม้ีการแสด้งผู้ลรายงานี้ท้�ถุ้กต�องและตรงกับค์วัามีต�องการของผู้้�ใช้�	และระบบ
สามีารถุช่้วัยลด้ขั�นี้ตอนี้ในี้การทำางานี้	 ม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจูอย้่ ในี้ระดั้บมีาก
ท้�สุด้	 (X	 =	 4.67)	 ม้ีส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ท้�	 0.58	 และม้ีประสิทธิิภาพื่ของ
ระบบอย้่ท้�ร�อยละ	93.33	อับดั้บรองมีา	เป็นี้ระบบใช้�งานี้ง่าย	สะด้วัก	เป็นี้มิีตรกับ
ผู้้�ใช้�งานี้ทำางานี้	 ม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจูอย้่ในี้ระดั้บมีาก	 (X	 =	 4.33)	 ม้ีส่วันี้เบ้�ยงเบนี้
มีาตรฐานี้อย้ท้่�	0.58	และม้ีประสิทธิิภาพื่ของระบบอย้ท้่�ร�อยละ	86.67	ส่วันี้อันี้ดั้บ
ท้�ม้ีการประเมิีนี้ประสิทธิิภาพื่นี้�อยท้�สุด้	ค่์อ	ระบบม้ีการตรวัจูสอบการกรอกข�อม้ีล
ซึ่ำ�าซึ่�อนี้และการกรอกข�อม้ีลผิู้ด้พื่ลาด้		ม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจูอย้ใ่นี้ระดั้บมีาก	(X	=	3.67)	
ม้ีส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้อย้่ท้�	 0.58	 และม้ีประสิทธิิภาพื่ของระบบอย้่ท้�ร�อยละ	
73.33

สรุปและอภิปรายผู้ลการวิจัย
	 งานี้วิัจัูยน้ี้�	 ได้�การด้ำาเนิี้นี้งานี้ภายใต�แนี้วัทางการวิัจัูยและพัื่ฒนี้านี้วััตกรรมี
และเทค์โนี้โลย้เพ่ื่�อสนัี้บสนุี้นี้การด้ำาเนี้ินี้โค์รงการในี้พื่ระราช้ด้ำาริฯ	 โด้ยสรุปไวั�	 3	
ประเด็้นี้	ดั้งน้ี้�
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	 	 การศึึกษาและวิัเค์ราะห์์ร้ปแบบจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าในี้งานี้วิัจัูย
น้ี้�	ได้�ผู้ลผู้ลิตเป็นี้ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ผู้ลค์วัามีก�าวัห์นี้�าในี้โค์รงการ
พื่ระราช้ด้ำาริฯ	ซึึ่�งถุ่อว่ัาเป็นี้เค์ร่�องม่ีอท้�ช่้วัยให์�ค์ณะกรรมีการขับเค์ล่�อนี้ฯ	และทุก
ภาค์ส่วันี้ท้�เก้�ยวัข�องสามีารถุประยุกต์ใช้�งานี้เพ่ื่�อด้ำาเนิี้นี้งานี้ภายใต�โค์รงการพื่ระ
ราช้ด้ำาริฯ	 ทั�งทางด้�านี้การวัางแผู้นี้	 การปฏิิบัติงานี้	 และการประเมิีนี้ผู้ลงานี้ในี้
โค์รงการ	ฯ	ได้�อยา่งม้ีประสิทธิิภาพื่โด้ยประเมิีนี้ค์วัามีพึื่งพื่อใจูในี้การออกแบบและ
พัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	ม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจูอย้ใ่นี้
ระดั้บมีาก	(X	=	4.17)
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหร่อผู้ลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
	 	 แผู้นี้การถุ่ายทอด้เทค์โนี้โลย้ไปยังค์ณะกรรมีการขับเค์ล่�อนี้ฯ	และผู้้�รับผิู้ด้ช้อบ
แผู้นี้งานี้แต่ละด้�านี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ	 โด้ยได้�แบ่งวิัธ้ิการถุ่ายทอด้
เทค์โนี้โลยไ้วั�	3	วิัธ้ิ	ดั้งน้ี้�
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	 	 2.1	 การบอกเล่า	 บรรยาย	 ด้�วัยวัาจูา	 เป็นี้วิัธ้ิการท้�ค์ณะผู้้�วิัจัูยเป็นี้ฝ่าย
บอกเล่า	 อธิิบาย	 ห์ร่อถุ่ายทอด้ค์วัามีร้�และประสบการณ์สั�งสมีให์�แก่ผู้้�รับการ
ถุ่ายทอด้ในี้ร้ปของค์ำาพ้ื่ด้	 โด้ยค์ณะผู้้�วิัจัูยเป็นี้ฝ่ายเตร้ยมีเน่ี้�อห์าท้�จูะพ้ื่ด้	 วิัธ้ิน้ี้�
ผู้้�ถุ่ายทอด้จูะม้ีบทบาทสำาคั์ญในี้ฐานี้ะผู้้�ให์�ค์วัามีร้�	 ซึึ่�งอาจูจูะอย้่ในี้ลักษณะการ
สนี้ทนี้ากลุ่มี	(Focus	group)	ห์ร่อการประชุ้มีกลุ่มีค์ณะกรรมีการขับเค์ล่�อนี้ฯ	ในี้
พ่ื่�นี้ท้�	อบต.พื่ระยาบันี้ล่อ	
	 	 2.2	การสาธิิตเปน็ี้วิัธ้ิการถุา่ยทอด้ท้�ค์ณะผู้้�วิัจัูยแสด้งห์ร่อกระทำาพื่ร�อมีกบั
การบอกห์ร่อ	 อธิิบายเพ่ื่�อให์�ผู้้�รับการถุ่ายทอด้ได้�ประสบการณ์ตรงในี้เชิ้งร้ปธิรรมี	
เช่้นี้	 การใช้�งานี้ของระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	 ซึึ่�งจูะ
ทำาให์�เข�าใจูวิัธ้ิการ	ขั�นี้ตอนี้	และสามีารถุปฏิิบัติได้�	เป็นี้ต�นี้
	 	 2.3	การอบรมีถุ่ายทอด้ค์วัามีร้�และปฏิิบัติจูริง	ผู้้�รับการถุ่ายทอด้ทั�งห์มีด้
จูะเป็นี้ผู้้�ม้ีสิทธิิ�ในี้การใช้�งานี้ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าฯ	
ซึึ่�งใช้�ข�อม้ีลท้�แท�จูริงจูากกรณ้ศึึกษาในี้แต่ละแผู้นี้แม่ีบท	โด้ยเนี้�นี้การเกดิ้ผู้ลสัมีฤทธิิ�
ในี้กลุ่มีเป้าห์มีายท้�ได้�กำาห์นี้ด้ไวั�	 ซึึ่�งค์ณะผู้้�วิัจูัยเป็นี้ผู้้�ค์อยแนี้ะนี้ำา	 ตรวัจูสอบและ
แก�ไข	เพ่ื่�อให์�กระบวันี้การปฏิิบัติถุ้กต�องตามีขั�นี้ตอนี้	และได้�ผู้ลงานี้ตามีท้�ต�องการ
ด้�วัยวิัธ้ิการน้ี้�ผู้้�รับการถุ่ายทอด้จูะได้�เร้ยนี้ร้�และสั�งสมีประสบการณ์ไปท้ละเล็กละ
นี้�อย
 3. ความสัมพันธ์และความเช่่อมโยงภาพลักษณ์การทำางาน
	 	 เป็นี้ส่วันี้ในี้การส่งเสริมีด้�านี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิและค์วัามีเช่้�อมีโยงภาค้์เค์ร่อข่าย
ในี้ภาค์ภ้มิี	เสริมีภาพื่ลักษณ์การทำางานี้ท้�เข�มีแข็งในี้พ่ื่�นี้ท้�	ได้�แก่	กองงานี้ในี้สมีเด็้จู
พื่ระกนิี้ษฐาธิิราช้เจู�า	 กรมีสมีเด็้จูพื่ระเทพื่รัตนี้ราช้สุด้าฯ	 สยามีบรมีราช้กุมีาร้	
ห์น่ี้วัยงานี้ภายใต�สังกัด้สำานัี้กงานี้จัูงห์วััด้พื่ระนี้ค์รศึร้อยุธิยา	 องค์์การบริห์ารส่วันี้
ตำาบลพื่ระยาบันี้ล่อ	 และมีห์าวิัทยาลัยเทค์โนี้โลย้ราช้มีงค์ลสุวัรรณภ้มิีซึึ่�งเป็นี้ต�นี้
สังกัด้ของค์ณะผู้้�วิัจัูย

ข้อเสนอแนะ
	 จูากการวิัจัูยในี้การวิัเค์ราะห์์ร้ปแบบจัูด้เก็บรายงานี้ค์วัามีก�าวัห์นี้�าสำาห์รับ
พัื่ฒนี้าระบบฐานี้ข�อม้ีลการบันี้ทึกรายงานี้ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โค์รงการพัื่ฒนี้า
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อาช้้พื่อย่างยั�งย่นี้ในี้พื่ระราช้ด้ำาริ	 ฯ	 จัูงห์วััด้พื่ระนี้ค์รศึร้อยุธิยาน้ี้�	 จึูงได้�อธิิบาย
ข�อเสนี้อแนี้ะงานี้วิัจัูยไวั�	ดั้งน้ี้�
	 1	 การประสานี้งานี้ในี้แต่ละห์น่ี้วัยงานี้ท้�รบัผิู้ด้ช้อบในี้โค์รงการม้ีค์วัามีล่าช้�า	
เน่ี้�องจูากม้ีห์น่ี้วัยงานี้ท้�ด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โค์รงการพื่ระราช้ด้ำาริฯ	 เป็นี้จูำานี้วันี้มีาก	
จึูงทำาให์�การสร�างค์วัามีเข�าใจูในี้การส่�อสารไม่ีชั้ด้เจูนี้	 อ้กทั�งยังม้ีค์วัามีซัึ่บซึ่�อนี้ในี้
ห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบสร�างค์วัามีสับสนี้ต่อการวิัเค์ราะห์์และออกแบบระบบฯ	 เป็นี้
อย่างยิ�ง	 ส่งผู้ลให์�การวัิจัูยล่าช้�าตามีไปด้�วัย	 อย่างไรก็ตามีค์ณะวัิจัูยได้�ด้ำาเนี้ินี้การ
ปรับขั�นี้ตอนี้กิจูกรรมีให์�เป็นี้แบบค่้์ขนี้านี้และวัิเค์ราะห์์เพ่ื่�อห์าแนี้วัทางการแก�ไข
ขั�นี้ตอนี้ท้�ม้ีปัญห์า
	 2.	จูากสถุานี้การณ์โรค์โค์วัิด้-19	 ทำาให์�ห์ลายภาค์ส่วันี้ห์ยุด้การปฏิิบัติงานี้
ชั้�วัค์ราวัเพ่ื่�อให์�เป็นี้ไปตามีมีาตรการของภาค์รัฐในี้	พื่.ร.ก.	ฉุกเฉินี้	ซึึ่�งส่งผู้ลให์�การ
ด้ำาเนิี้นี้กิจูกรรมีในี้งานี้วิัจัูยไม่ีเป็นี้ไปตามีแผู้นี้การท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	 อย่างไรก็ตามีค์ณะ
วิัจัูยได้�ปรับการด้ำาเนิี้นี้ส่วันี้ให์ญ่ให์�เป็นี้ระบบออนี้ไลน์ี้มีากขึ�นี้
	 3.	ในี้การใช้�ระบบ	 ฯ	 เพ่ื่�อก่อให์�เกิด้ประสิทธิิภาพื่และใช้�ประโยช้น์ี้	 ทาง
ห์น่ี้วัยงานี้ผู้้�วัางแผู้นี้กรอบงานี้และนี้โยบายค์วัรต�องแต่งตั�งผู้้� ด้้แลระบบ	
(Administrator)	ท้�ม้ีค์วัามีร้�ในี้การจัูด้การข�อม้ีลและเทค์โนี้โลยส้ารสนี้เทศึ	ซึึ่�งเป็นี้
เร่�องท้�ไม่ีค์วัรละเลย	 เพ่ื่�อทำาห์นี้�าท้�ในี้การบริห์ารจัูด้การและตรวัจูสอบข�อม้ีลการ
รายงานี้ผู้ลด้ำาเนิี้นี้กิจูกรรมีในี้โค์รงการพื่ระราขด้ำาริ	ฯ	ซึึ่�งข�อม้ีลเห์ล่านัี้�นี้ถุ่อว่ัาสำาคั์ญ
และสามีารถุตรวัจูสอบและรับรองย่นี้ยันี้จูากการบันี้ทึกในี้แต่ละกิจูกรรมีได้�
	 อยา่งไรก็ตามีค์ณะผู้้�วิัจัูยตระห์นัี้กถึุงปัญห์าเห์ล่านัี้�นี้จึูงจูะวัางกรอบแนี้วัทาง
การพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึให์�สามีารถุค์รอบคุ์มีไปถึุงเป้าห์มีายและประเมิีนี้ตัวั
ช้้�วััด้ซึึ่�งจูะพัื่ฒนี้าระบบสารสนี้เทศึให์�ค์รอบคุ์มีการด้ำาเนิี้นี้งานี้ในี้โค์รงการ
พื่ระราช้ด้ำาริ	ฯ	ต่อไปในี้อนี้าค์ต
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บทคัดย่อ
	 การวิัจัูยน้ี้�ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อศึึกษา	1)	ระดั้บการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของ
สถุานี้ประกอบกิจูการเพ่ื่�อสุขภาพื่ของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	
2)	ค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกจิูการเพ่ื่�อ
สุขภาพื่กบัการกลบัมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้จูงัห์วััด้ภ้เก็ต	โด้ยวิัธ้ิการ
สุ่มีกลุ่มีตัวัอย่างแบบชั้�นี้ภ้มิี	 กลุ่มีตัวัอย่าง	 ค่์อ	 นัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยท้�ใช้�บริการ
สถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ท่องเท้�ยวัในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	 จูำานี้วันี้	 400	
ตัวัอยา่ง	ใช้�เค์ร่�องม่ีอในี้การวัจัิูยโด้ยแบบสอบถุามี	สถิุติท้�ใช้�	ค่์อ	การแจูกแจูงค์วัามีถุ้�	
ค่์าร�อยละ	ค่์าเฉล้�ย	ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	และสห์สัมีพัื่นี้ธ์ิแบบเพ้ื่ยร์สันี้	โด้ยวิัธ้ิ
สังเค์ราะห์์เน่ี้�อห์าและบรรยายสรุป	ผู้ลการศึึกษา	พื่บว่ัา	1)	ระดั้บการรับร้�คุ์ณภาพื่
มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการเพ่ื่�อสุขภาพื่ของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้
ภ้เก็ต	 โด้ยภาพื่รวัมีมี้ค่์าเฉล้�ยในี้ระดั้บมีาก	 เร้ยงลำาดั้บจูากมีากไปห์านี้�อย	 ค่์อ	
มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	 มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	 มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ	 มีาตรฐานี้
ด้�านี้อุปกรณ์เค์ร่�องม่ีอ	และผู้ลิตภัณฑ์์	และมีาตรฐานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	ตามีลำาดั้บ	
2)	ค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกจิูการเพ่ื่�อ
สุขภาพื่กับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ท้�ระดั้บม้ี
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The Relationship Between Quality Standard Factors of the Wellness Spa Business
and the Repurchase Intention of Thai Tourists in Phuket

นัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�	.01	พื่บว่ัา	โด้ยรวัมีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ทิศึทางเด้้ยวักันี้	ระดั้บ
ปานี้กลาง	เม่ี�อพิื่จูารณารายด้�านี้	พื่บว่ัา	มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	(r=.376)	มีาตรฐานี้
ด้�านี้การบริการ	 (r=.372)	 และมีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	 (r=.363)	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ทิศึทางเด้้ยวักันี้ในี้ระดั้บปานี้กลางกับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�า
คำาสำาคัญ :	คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้;	สถุานี้ประกอบกิจูการสปา;	การกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�า

Abstract
	 The	research	aimed	to	1)	identify	the	perception	level	of	the	
quality	 standard	 in	 the	wellness	 spa	 business	 for	 Thai	 tourists	 in	
Phuket,	and	to	2)	compare	between	the	perception	of	quality	standard	
of	the	wellness	spa	business	and	the	repurchase	intention	of	Thai	
tourists	 in	Phuket	by	 stratified	 sampling.	 	 The	 samples	were	 four	
hundred	Thai	tourists	who	used	the	wellness	spa	business	in	three	
districts	 in	 Phuket,	 these	were	Muang,	 Thalang,	 and	 Kathu.	 The	
research	tool	was	a	questionnaire.		The	data	received	were	analyzed	
by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	Pearson’s	
Correlation	 Coefficient	 for	 content	 analysis	 and	 description.	 The	
research	results	revealed	that	1)	the	majority	of	the	respondents	had	
the	overall		perception	level	of	quality	standard	in	the	wellness	spa	
business	at	high	level.		Considering	at	each	standard,	the	standard	
of	 location	 received	 the	highest	mean.	 	Next	on	down	were	 the	
standards	of	personnel,	service,	tool,	product	and	safety,	respectively.		
2)	The	results	of	the	hypothetical	testing	showed	that	the	overall	
perception	level	of	quality	standard	in	the	wellness	spa	business	of	
the	 respondents	 correlated	with	 their	 repurchase	 intention	 at	 a	
statistically	significant	level	of	0.01	in	the	same	direction	at	a	moderate	
level.	 	 Considering	 at	 each	 standard,	 the	 standards	 of	 personnel	
(r=.376),	service	(r=.372).	and	place	(r=.363)	respectively	correlated	
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with	their	repurchase	intention	in	the	same	direction	at	a	moderate	
level.
Keywords : Quality	Standard;	Spa	Business;	Repurchase	Intention		

บทนำา
	 จูากกระแสการให์�ค์วัามีสำาคั์ญในี้ด้�านี้การรักษาสุขภาพื่ของผู้้�ค์นี้ในี้สังค์มี
อย่างต่อเน่ี้�องในี้ยุค์ปัจูจุูบันี้	 จูนี้ม้ีการปรับพื่ฤติกรรมีและเกิด้เป็นี้กลุ่มีผู้้�บริโภค์ท้�
ใส่ใจูสุขภาพื่มีากยิ�งขึ�นี้	กระแสดั้งกล่าวัจึูงทำาให์�ธุิรกิจูท้�ผู้ลิตสินี้ค์�าและบริการต่าง	ๆ 
จูำาเป็นี้ท้�จูะต�องปรับตัวัตามีแนี้วัโนี้�มีพื่ฤติกรรมีของผู้้�บริโภค์ท้�เปล้�ยนี้แปลงไป	แมี�
กระทั�งผู้้�ประกอบการธุิรกิจูในี้อุตสาห์กรรมีท่องเท้�ยวัเอง	 จูำาเป็นี้ต�องสร�าง
จุูด้ขายให์ม่ี	ๆ	จูนี้นี้ำาไปส่้การพัื่ฒนี้าการท่องเท้�ยวัร้ปแบบให์ม่ีอย่าง	“Wellness	
Tourism”	ห์ร่อ	การท่องเท้�ยวัเชิ้งส่งเสริมีสุขภาพื่	ซึึ่�งเป็นี้ธุิรกิจูท้�ม้ีอัตราการเตบิโต
ทางเศึรษฐกิจูท้�น่ี้าสนี้ใจู	แมี�ว่ัาในี้ช่้วังท้�ผู่้านี้มีาเศึรษฐกิจูโลกจูะถุด้ถุอย	แต่ธุิรกิจูน้ี้�
กลับเติบโตอย่างรวัด้เร็วั	 โด้ยในี้ปี	2560	ตลาด้	Wellness	Tourism	 ทั�วัโลก	 ม้ี
ม้ีลค่์าประมีาณ	124	ล�านี้ล�านี้บาท	ให์ญ่กว่ัา	GDP	ประเทศึไทย	9,000	เท่า	ซึึ่�ง
โตกว่ัาภาพื่รวัมีการท่องเท้�ยวัโลกถึุง	2	เท่า	และยงัม้ีแนี้วัโนี้�มีท้�จูะโตอย่างต่อเน่ี้�อง	
(วัานิี้ด้า	โตนี้ภิรมีย์,	2562)	ในี้ขณะท้�ประเทศึไทยก็เป็นี้อ้กห์นึี้�งตลาด้การแข่งขันี้ท้�
ม้ีค์วัามีโด้ด้เด่้นี้ในี้ด้�านี้การท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่	 จูากการจูัด้อันี้ดั้บโด้ย	 Global	
Wellness	Institute	ประจูำาปี	2561	ซึึ่�งเป็นี้สถุาบันี้ท้�จัูด้ทำารายงานี้ข�อม้ีลและจัูด้
อันี้ดั้บรายได้�จูากการท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่	พื่บว่ัา	 ประเทศึไทยม้ีรายได้�จูากการ
ท่องเท้�ยวัในี้ป	ี2560	จูำานี้วันี้	12,000	ล�านี้บาท	ซึึ่�งเติบโตจูากปี	2554	เฉล้�ยร�อยละ	
13	 ต่อปี	 (สำานัี้กงานี้สภาพัื่ฒนี้าการเศึรษฐกิจูและสังค์มีแห่์งช้าติ,	 2562)	 โด้ย
แนี้วัโนี้�มีทางเศึรษฐกิจูท้�ส้งขึ�นี้ดั้งกล่าวั	จึูงทำาให์�รัฐบาลให์�ค์วัามีสำาคั์ญและสนัี้บสนุี้นี้
การท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่	เพ่ื่�อเป็นี้ช่้องทางการเพิื่�มีม้ีลค่์าทางเศึรษฐกิจูและเพิื่�มีราย
ได้�ให์�ประเทศึ	โด้ย	กระทรวังสาธิารณสุข	(2562)	กล่าวัว่ัา	ปัจูจุูบันี้ประเทศึไทยม้ี
สถุานี้บริการสุขภาพื่ผู่้านี้มีาตรฐานี้	JCI	68	แห่์ง	 ซึึ่�งมีากท้�สุด้ในี้อาเซ้ึ่ยนี้	และได้�
กำาห์นี้ด้ให์�ปี	ค์.ศึ.	2020	ประเทศึไทยเป็นี้ศ้ึนี้ย์กลางสุขภาพื่ติด้	1	ในี้	10	ของโลก	
(Medical	Hub)	ทั�งน้ี้�	อาจูเป็นี้เพื่ราะการท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่ของไทยเป็นี้การนี้ำา
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and the Repurchase Intention of Thai Tourists in Phuket

ภ้มิีปัญญาตามีแนี้วัทางและศึาสตร์ในี้การด้้แลสุขภาพื่ดั้�งเดิ้มีมีาใช้�ในี้การบริการ
ทางสุขภาพื่	สง่ผู้ลให์�การบรกิารเชิ้งสุขภาพื่ของไทยมีค้์วัามีห์ลากห์ลายและมีค้์วัามี
โด้ด้เด่้นี้จูนี้เป็นี้ท้�ยอมีรับไปทั�วัโลก	 (สำานัี้กงานี้ปลัด้กระทรวังการท่องเท้�ยวัและ
ก้ฬา,	2559)	โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง	ธุิรกิจูสปาท้�ม้ีเอกลักษณ์ในี้การใช้�ภ้มิีปัญญาไทย	
อัธิยาศัึยไมีตร้	 และการบริการท้�เอาใจูใส่ของค์นี้ไทย	 ทำาให์�ธุิรกิจูสปาไทยเป็นี้ท้�
นิี้ยมีจูากช้าวัไทยและช้าวัต่างประเทศึ	ปัจูจุูบันี้สถุานี้ประกอบกิจูการธุิรกิจูสุขภาพื่
ด้�านี้การบริการสปาไทยและการนี้วัด้ไทยม้ีการขยายตัวัอย่างกวั�างขวัาง	 ทำาให์�
ผู้้�ประกอบการธิุรกิจูสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่อย้่ในี้สภาวัะการแข่งขันี้ในี้ตลาด้ส้ง	 โด้ย	
สำานัี้กงานี้ปลัด้กระทรวังการท่องเท้�ยวัและก้ฬา	 (2559)	 กล่าวัว่ัา	 ปัจูจุูบันี้สถุานี้
บริการด้�านี้สุขภาพื่ม้ีจูำานี้วันี้มีาก	จูนี้ทำาให์�เกิด้ข�อจูำากัด้ด้�านี้มีาตรฐานี้การให์�บริการ	
การแข่งขันี้ด้�านี้ราค์าค่์อนี้ข�างส้ง	ประกอบกับสถุานี้บริการประเภทสปาบางแห่์งม้ี
บริการแอบแฝงทำาให์�เกิด้ภาพื่ลักษณ์ท้�ไม่ีด้้แก่บริการด้�านี้สุขภาพื่ของไทย	 ฉะนัี้�นี้	
การแข่งขันี้ห์ลักในี้ตลาด้ธุิรกิจูท้�ให์�บริการด้�านี้ธุิรกิจูสปาจึูงจูำาเป็นี้ท้�ต�องเนี้�นี้ด้�านี้
คุ์ณภาพื่ของมีาตรฐานี้การบริการเป็นี้สิ�งสำาคั์ญ	 ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับ	 สำานัี้กงานี้สภา
พัื่ฒนี้าการเศึรษฐกิจูและสังค์มีแห่์งช้าติ	 (2562)	 กล่าวัถึุง	 แผู้นี้แมี่บทภายใต�
ยทุธิศึาสตร์ช้าติ	ประเด็้นี้การท่องเท้�ยวั	(พื่.ศึ.	2561	-	2580)	ค์วัรยกระดั้บคุ์ณภาพื่
การให์�บริการการท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่ให์�ได้�มีาตรฐานี้ระดั้บสากล	ทั�งคุ์ณภาพื่ของ
สถุานี้ประกอบการและคุ์ณภาพื่ของผู้้�ให์�บริการท้�ม้ีทักษะและค์วัามีเช้้�ยวัช้าญ	
ให์�ค์วัามีสำาคั์ญเร่�องค์วัามีสะอาด้และค์วัามีปลอด้ภัยในี้สถุานี้ประกอบการด้�วัย	
ประเด้็นี้ดั้งกล่าวั	 จึูงเป็นี้โจูทย์สำาคั์ญท้�ผู้้�ประกอบการธิุรกิจูสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ต�อง
ทำาค์วัามีเข�าใจู	รวัมีถุงึการศึึกษาค์ณุภาพื่มีาตรฐานี้สถุานี้ประกอบการเพ่ื่�อสขุภาพื่
อย่างถุ่องแท�	เพ่ื่�อนี้ำามีาพิื่จูารณาและปรับใช้�กับธุิรกิจูในี้การยกระดั้บคุ์ณภาพื่การ
ให์�บริการ	 อันี้ก่อให์�เกิด้การสร�างค์วัามีพื่ึงพื่อใจูส้งสุด้และอยากกลับมีาใช้�บริการ
ซึ่ำ�าอ้กค์รั�ง	
	 ดั้งนัี้�นี้	 การทำาค์วัามีเข�าใจูถึุงคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่กับการกลับมีาใช้�บริการซึ่ำ�า	จึูงถุ่อเป็นี้การค์วับคุ์มีคุ์ณภาพื่การให์�
บริการอย่างยั�งย่นี้	เพ่ื่�อให์�เกิด้ประสบการณ์ท้�คุ์�มีค่์านี้ำามีาซึึ่�งค์วัามีภักด้้	และอยาก
กลับมีาใช้�บริการสปาไทยอ้กค์รั�ง	ประเด็้นี้ดั้งกล่าวั	จึูงเป็นี้ค์วัามีท�าทายท้�น่ี้าสนี้ใจู
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สำาห์รับผู้้�ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ในี้การรับม่ีอกับการแข่งขันี้	 โด้ยการนี้ำา
เกณฑ์์คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้มีาสร�างกลยุทธ์ิในี้การดึ้งด้้ด้ค์วัามีสนี้ใจูให์�กับนัี้กท่องเท้�ยวั
ในี้การใช้�บริการ	เพ่ื่�อเป็นี้การส่งเสริมีการท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตให์�ม้ี
คุ์ณภาพื่	มีาตรฐานี้	และตรงกับค์วัามีต�องการของนัี้กท่องเท้�ยวั	จึูงม้ีค์วัามีจูำาเป็นี้
อย่างยิ�ง	 ในี้การศึึกษาถึุง	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยด้�านี้คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของ
สถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่กับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวั
ช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ทั�งน้ี้�	ค์าด้ว่ัาผู้ลจูากการวิัจัูยในี้ค์รั�งน้ี้�	ผู้้�ท้�ส่วันี้เก้�ยวัข�องจูะ
สามีารถุปรับใช้�ในี้การพัื่ฒนี้าการบริห์ารจัูด้การสถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อ
สุขภาพื่ให์�ตรงกับค์วัามีต�องการของนัี้กท่องเท้�ยวัอย่างม้ีประสิทธิิภาพื่และยั�งย่นี้

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ื่�อศึึกษาระดั้บการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต
	 2.	เพ่ื่�อศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยด้�านี้คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้
ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่กับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทย
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 จูากอด้้ตจูนี้ถึุงปัจูจุูบันี้	 โลกม้ีการพัื่ฒนี้าและเปล้�ยนี้แปลงอย่างรวัด้เร็วั
ท่ามีกลางกระแสโลกาภวัิัตน์ี้	ทำาให์�โค์รงสร�างทางสงัค์มีและวัถ้ิุการด้ำาเนี้นิี้ช้้วิัตของ
ค์นี้ต�องปรับตัวัเพ่ื่�อดิ้�นี้รนี้และเอาตัวัรอด้	ส่งผู้ลให์�เกิด้ภาวัะค์วัามีเค์ร้ยด้ไม่ีว่ัาทาง
ด้�านี้ร่างกายห์ร่อจิูตใจู	 การท่องเท้�ยวัจึูงเป็นี้ทางออกสำาคั์ญท้�สามีารถุเพิื่�มีพื่ลังให์�
กับช้้วิัตได้�เป็นี้อย่างด้้	ค์วัามีนิี้ยมีดั้งกล่าวั	จึูงทำาให์�การท่องเท้�ยวัได้�ถุ้กพัื่ฒนี้าภาย
ใต�แนี้วัคิ์ด้ร้ปแบบการให์�บริการท้�ห์ลากห์ลายมีากขึ�นี้	โด้ยเฉพื่าะการท่องเท้�ยวัเชิ้ง
สุขภาพื่อย่าง	“สปา”	ท้�เนี้�นี้การบำาบัด้พ่ื่�นี้ฟ้สภาพื่ร่างกายและจิูตใจู	สอด้ค์ล�องกับ	
นี้ภารัตน์ี้	ศึร้ละพัื่นี้ธ์ิ	(2549)	ได้�กล่าวัว่ัา	สปาเป็นี้การบำาบัด้ด้�วัยนี้ำ�าภายใต�การด้้แล
ของนัี้กบำาบัด้	 แพื่ทย์ห์ร่อผู้้�เช้้�ยวัช้าญ	 รวัมีถึุงสถุานี้ท้�ในี้การพัื่กผู่้อนี้	 เพ่ื่�อให์�ได้�มีา
ซึึ่�งสุขภาพื่องค์์รวัมีท้�ด้้	สอด้ค์ล�องกับ	ธินี้นี้ท์	ศุึข	(2547)	ได้�กล่าวัว่ัา	สปาเป็นี้สถุานี้ท้�
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บำาบัด้รักษารักษาสุขภาพื่	ค์ลายเค์ร้ยด้	เพิื่�มีพื่ลังช้้วิัต	ทำาให์�ผู่้อนี้ค์ลายทั�งร่างกาย
และจิูตใจู	ทั�งน้ี้�	สปา	ได้�ม้ีผู้้�ร้�ทำาการศึึกษาและแบ่งประเภทของสปาไวั�	7	ประเภท	
ตามีค์ำานิี้ยามีของ	The	International	Spa	Association	ดั้งน้ี้�	ค่์อ	1.	Day	Spa		
2.	Hotel	&	Resort	Spa		3.	Destination	Spa	4.	Medical	Spa	5.	Club	Spa	
6.	Cuiseship	Spa	และ	7.	Mineral	spring	Spa	ซึึ่�งปัจูจุูบันี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ม้ีธุิรกิจู
สปาเปิด้ให์�บริการอย้่	ทั�ง	7	ประเภท	และม้ีจูำานี้วันี้สถุานี้ประกอบการสปาท้�ม้ีการ
ขึ�นี้ทะเบ้ยนี้ถุ้กต�องตามีกฎห์มีาย	ประมีาณ	600	แห่์ง
	 สรุปได้�ว่ัา	สปา	เป็นี้กิจูกรรมีทางการท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่อ้กร้ปแบบห์นึี้�งท้�
เป็นี้การด้้แลสขุภาพื่แบบองค์์รวัมีด้�วัยวิัธ้ิการธิรรมีช้าต	ิในี้การบำาบัด้โด้ยใช้�นี้ำ�าเปน็ี้
องค์์ประกอบ	 เพ่ื่�อให์�ได้�มีาซึึ่�งสุขภาพื่ท้�ด้้ในี้องค์์รวัมี	 ทั�งร่างกาย	 จิูตใจู	 และ
จิูตวิัญญาณ

แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจสปา
	 ในี้การศึึกษาการรับร้�ปัจูจัูยด้�านี้คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ค์รั�งน้ี้�	 ผู้้�วิัจัูยได้�ทำาการกำาห์นี้ด้ปัจูจัูย	 โด้ยผู่้านี้การสังเค์ราะห์์จูาก
การทบทวันี้วัรรณกรรมีและงานี้วิัจัูยท้�เก้�ยวัข�อง	โด้ยประกอบด้�วัยปัจูจัูยท้�ม้ีค์วัามี
แตกต่างกันี้ออกไปในี้ห์ลายด้�านี้	สอด้ค์ล�องกับ	ภักด้้	กลั�นี้ภักด้้	(2560)	อธิิบายถึุง	
ปัจูจัูยด้�านี้มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ระดั้บสากล	
ประกอบด้�วัย	มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	 มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	มีาตรฐานี้ด้�านี้การ
บริการ	 และมีาตรฐานี้ผู้ลิตภัณฑ์์เค์ร่�องม่ีอและอุปกรณ์	 สอด้ค์ล�องกับ	 กนี้กภรณ์	
บุญมีาพิื่ชั้ยกรณ์	 (2552)	 ได้�อธิิบายว่ัา	 เกณฑ์์มีาตรฐานี้ของตลาด้สปาในี้
ประเทศึไทยท้�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัยด้�านี้สุขภาพื่ของผู้้�รับบริการ	ประกอบด้�วัย	4	ด้�านี้	
ค่์อ	มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	มีาตรฐานี้ด้�านี้ผู้้�ให์�บริการ	มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ	และ
มีาตรฐานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	นี้อกจูากน้ี้�	ยังสอด้ค์ล�องกับ	ภัทรพื่ล	จึูงสมีเจูตไพื่ศึาล	
(2562)	ได้�อธิิบายถึุง	กรอบการประเมิีนี้มีาตรฐานี้สถุานี้ประกอบการเพ่ื่�อสุขภาพื่
ว่ัาม้ี	5	ห์มีวัด้	ค่์อ	มีาตรฐานี้สถุานี้ท้�	มีาตรฐานี้บุค์ลากร	มีาตรฐานี้บริการ	มีาตรฐานี้
เค์ร่�องม่ีอ	อุปกรณ์	และผู้ลิตภัณฑ์์	และมีาตรฐานี้ค์วัามีปลอด้ภัย	
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	 จูากแนี้วัคิ์ด้และงานี้วิัจัูยท้�เก้�ยวัข�อง	 ผู้้�วิัจัูยสามีารถุสังเค์ราะห์์มีาตรฐานี้
คุ์ณภาพื่ของสถุานี้ประกอบการธุิรกิจูสปา		โด้ยได้�จูำาแนี้กเป็นี้	5	มีาตรฐานี้สำาคั์ญ	
ค่์อ	มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ	มีาตรฐานี้
ด้�านี้เค์ร่�องม่ีอ	อุปกรณ์	และผู้ลิตภัณฑ์์	และมีาตรฐานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย	เพ่ื่�อนี้ำา
มีากำาห์นี้ด้เป็นี้ตัวัแปรท้�ใช้�ในี้การศึึกษาวิัจัูยค์รั�งน้ี้�

แนวคิดการกลับมาเท่ียวซื้ำ�าและทฤษฎีการซ่ื้�อซื้ำ�า
	 จูากทฤษฎ้เก้�ยวักับการกลบัมีาเท้�ยวัซึ่ำ�า	ได้�ม้ีนัี้กวิัช้าการกลา่วัถึุงด้�วัยกันี้ห์ลาย
ท่านี้และนิี้ยามีค์วัามีห์มีายท้�ค์ล�ายค์ลึงกันี้	อาทิ	Lennon,	Weber	and	Henson	
(2001)	ได้�กล่าวัว่ัา	พื่ฤติกรรมีค์วัามีตั�งใจู	(Behavioral	Intention)	ของผู้้�บริโภค์	
เป็นี้ตัวัสะท�อนี้ของการทำานี้ายพื่ฤติกรรมีการซ่ึ่�อห์ร่อการใช้�บริการในี้อนี้าค์ต	
สอด้ค์ล�องกับ	 ศุึภลักษณ์	 อัค์รางก้ร	 (2548)	 กล่าวัว่ัา	 การกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของ
นัี้กท่องเท้�ยวัแสด้งให์�เห็์นี้ถึุงค์วัามีพื่งึพื่อใจูในี้ประสบการณก์ารท่องเท้�ยวัค์รั�งก่อนี้	
นี้อกจูากน้ี้�	ยังสอด้ค์ล�องกับ	Anderson	(2006)	ได้�อธิิบายเพิื่�มีเติมีอ้กว่ัา	การขาย
ท้�ประสบค์วัามีสำาเร็จูได้�นัี้�นี้อาจูพื่จิูารณาได้�จูากการท้�ล้กค์�าม้ีการซ่ึ่�อซึ่ำ�า	อันี้เกดิ้จูาก
ค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ในี้ตัวัสินี้ค์�าห์ร่อบริการ	 ดั้งนัี้�นี้	 การกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าจึูงเป็นี้การ
แสด้งออกท้�ม้ีค์วัามีชั้ด้เจูนี้ในี้ค์วัามีจูงรักภักด้้ของล้กค์�าท้�ก่อให์�เกิด้การกลับมีาใช้�
บริการอ้กค์รั�งในี้อนี้าค์ต

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจูจูัยด้�านี้ค์ุณภาพื่มีาตรฐานี้ของ

สถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพื่่�อสุขภาพื่

1.	มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�

2.	มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร

3.	มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ

4.	มีาตรฐานี้ด้�านี้เค์ร่�องมี่ออุปกรณ์และผู้ลิตภัณฑ์์

5.	มีาตรฐานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย

การกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของ
นัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้

จัูงห์วััด้ภ้เก็ต

ตัวัแปรตามี	(Dependent	Variable) ตัวัแปรอิสระ
(Independent	Variable)

รูปภาพท่ี 1	กรอบแนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย	(Conceptual	Framework)
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The Relationship Between Quality Standard Factors of the Wellness Spa Business
and the Repurchase Intention of Thai Tourists in Phuket

วิธีการวิจัย 
	 ประช้ากรท้�ศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ค่์อ	นัี้กท่องเท้�ยวัเท้�ยวัช้าวัไทยท้�เดิ้นี้ทางมีาใช้�บริการ
สถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ท่องเท้�ยวัในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ทั�ง	3	อำาเภอ	ค่์อ	
อำาเภอเม่ีอง	อำาเภอถุลาง	และอำาเภอกะท้�	รวัมีทั�งสิ�นี้	4,057,904	ค์นี้	(กระทรวัง
การท่องเท้�ยวัและก้ฬา,	 2561)	 กำาห์นี้ด้ขนี้าด้ของกลุ่มีตัวัอย่างโด้ยใช้�เกณฑ์์ของ	
Taro	Yamane	ได้�กลุ่มีตัวัอย่างเท่ากับ	400	ค์นี้	ผู้้�วิัจัูยใช้�วิัธ้ิการสุ่มีกลุ่มีตัวัอย่าง
แบบชั้�นี้ภ้มิี	 (Stratified	Random	Sampling)	โด้ยอาศัึยการใช้�ตัวัแปรในี้ด้�านี้ท้�
อย้่อาศัึยเป็นี้เกณฑ์์ในี้การจูำาแนี้ก	สามีารถุแบ่งได้�	3	พ่ื่�นี้ท้�	ค่์อ	อำาเภอเม่ีอง	อำาเภอ
กะท้�	และอำาเภอถุลาง	พื่ร�อมีทั�งม้ีการกำาห์นี้ด้ขนี้าด้ของกลุ่มีตัวัอย่างตามีสัด้ส่วันี้	
(Proportional	Allocation)	ของประช้ากรแต่ละพ่ื่�นี้ท้�อำาเภอ	โด้ยการศึึกษากลุ่มี
ตัวัอย่าง	 ในี้อำาเภอเม่ีอง	 จูำานี้วันี้	 110	 ค์นี้	 อำาเภอกะท้�	 จูำานี้วันี้	 190	 ค์นี้	 และ
อำาเภอถุลาง	 จูำานี้วันี้	 100	 ค์นี้	 เพ่ื่�อสามีารถุกำาห์นี้ด้จูำานี้วันี้กลุ่มีตัวัอย่างได้�อย่าง
เห์มีาะสมีและค์รอบค์ลุมี	
	 เค์ร่�องม่ีอท้�ใช้�ในี้การเก็บข�อม้ีล	ค่์อ	แบบสอบถุามีประเมิีนี้ระดั้บค์วัามีสำาคั์ญ
ประเภทมีาตราส่วันี้ประมีาณค่์า	(Rating	Scale)	ท้�ได้�จูากการทบทวันี้วัรรณกรรมี
ท้�เก้�ยวัข�อง	 โด้ยการให์�ผู้้�เช้้�ยวัช้าญ	จูำานี้วันี้	3	 ท่านี้	ทำาการตรวัจูสอบค์วัามีเท้�ยง
ตรงของแบบสอบถุามี	ใช้�ดั้ช้น้ี้ค์วัามีสอด้ค์ล�องระห์ว่ัางข�อค์ำาถุามีท้�สร�างขึ�นี้กับจุูด้
ประสงค์์	 (Index	 of	 Item	Objective	 Congruence	 :	 IOC)	 ได้�ค์่าดั้ช้น้ี้ค์วัามี
สอด้ค์ล�อง	0.94	อย้ใ่นี้ระดั้บท้�ยอมีรับได้�	และได้�ทำาการทด้สอบเค์ร่�องม่ีอ	เพ่ื่�อห์า
ค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	(Reliability)	โด้ยทด้ลองใช้�	(Try-out)	กลุ่มีประช้ากรท้�ไม่ีใช่้กลุ่มี
ตัวัอย่าง	 จูำานี้วันี้	 40	 ชุ้ด้	 โด้ยพื่ิจูารณาค่์าสัมีประสิทธิิ�แอลฟาของค์รอนี้บาค์	
(Cronbach	Coefficient	Alfa)	ได้�ค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้เท่ากับ	0.90	(ณฤติยา	เพ็ื่งศึร้	
ณัฐติญา	บุญวิัรัตน์ี้	และ	กรรณิกา	คั์นี้ธิรส,	2561)	ซึึ่�งอย้่ในี้เกณฑ์์ท้�ยอมีรับได้�
	 การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีลและการวัิเค์ราะห์์ข�อม้ีล	 โด้ยการวัิจัูยค์รั�งน้ี้�เป็นี้การ
วิัจัูยเชิ้งปริมีาณ	(Quantitative	Research)	โด้ยเป็นี้ร้ปแบบเชิ้งสำารวัจู	(Survey	
Research)	 ใช้�การเก็บรวับรวัมีข�อม้ีลจูากสถุานี้ประกอบการกิจูการสปาเพ่ื่�อ
สุขภาพื่ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ทั�ง	3	อำาเภอ	ผู่้านี้แบบสอบถุามี	โด้ยอาศัึยวิัธ้ิการสุ่มีแบบ
ง่าย	 (Simple	 Sampling)	 เพ่ื่�อให์�ทุกตัวัอย่างม้ีโอกาสได้�รับเล่อก	 จูากนัี้�นี้จึูงนี้ำา
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ข�อม้ีลท้�เก็บรวับรวัมีมีาตรวัจูสอบค์วัามีสมีบ้รณ์และนี้ำามีาวิัเค์ราะห์์	 โด้ยสถิุติท้�ใช้�
ในี้การวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีล	สามีารถุแบ่งได้�	2	ประเภท	ค่์อ	1)	สถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	ได้�แก่	
การแจูกแจูงค์วัามีถุ้�	 (Frequency)	 ค่์าร�อยละ	 (Percentage)	 ค่์าเฉล้�ย	 (Mean)	
ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 (Standard	 Deviation	 :	 SD)	 2)	 สถิุติอนุี้มีานี้	 ได้�แก่	
วิัเค์ราะห์์ค่์าสัมีประสทิธิิ�สห์สัมีพัื่นี้ธ์ิเพ้ื่ยร์สันี้	(Pearson’s	Correlation	Coefficient	
:	r)	
	 ระดั้บค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิของค่์าสห์สัมีพัื่นี้ธ์ิ	(วิัเช้้ยร	เกตุสิงห์์,	2543)
	 l	r	l	=	0.71-1.00	 	 ห์มีายถึุง	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกันี้ระดั้บส้ง
	 l	r	l	=	0.31-0.70	 	 ห์มีายถึุง	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกันี้ระดั้บปานี้กลาง
	 l	r	l	=	0.01-0.30	 	 ห์มีายถึุง		ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกันี้ระดั้บตำ�า

ผู้ลการวิจัย
	 จูากการศึึกษาวิัจัูยเร่�อง	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยด้�านี้คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้
ของสถุานี้ประกอบกจิูการสปาเพ่ื่�อสขุภาพื่กับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนี้กัท่องเท้�ยวั
ช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	สามีารถุสรุปผู้ลได้�	ดั้งน้ี้�	
	 1)	 ผู้ลการวัิเค์ราะห์์ระด้ับการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจู
การสปาในี้จูังห์วััด้ภ้เก็ตในี้ภาพื่รวัมี	 พื่บวั่า	 นัี้กท่องเท้�ยวัม้ีการรับร้�คุ์ณภาพื่
มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการสปาของจัูงห์วััด้ภ้เก็ตในี้ภาพื่รวัมีอย้่ในี้ระดั้บ
มีาก	( X =	4.44,	S.D.	=	0.17)	และมีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�		เป็นี้มีาตรฐานี้ท้�กลุ่มี
ตัวัอย่างนัี้กท่องเท้�ยวัรับร้�มีากท้�สุด้	 ( X =	 4.73,	 S.D.	 =	 0.33)	 รองลงมีา	 ค่์อ	
มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	( X =	4.52,	S.D.	=	0.43)	แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	นัี้กท่องเท้�ยวั
ช้าวัไทยส่วันี้ให์ญ่ท้�เดิ้นี้ทางมีาใช้�บริการสถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่	 ม้ี
การรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�เป็นี้สำาคั์ญ	 ทั�งในี้ด้�านี้บรรยากาศึภายในี้
สถุานี้ประกอบการท้�ไม่ีเอ่�อต่อการให์�บริการท้�ล่อแห์ลมีทางเพื่ศึและศ้ึลธิรรมี	ตลอด้
จูนี้ม้ีสิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักสำาห์รับผู้้�รับบริการท้�ม้ีสภาพื่ด้้พื่ร�อมีใช้�งานี้	รายละเอ้ยด้
ดั้งตารางท้�	1
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ตารางท่ี 1 ระด้ับการรับร้�ปัจูจัูยคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่

คุณภาพมาตรฐานของ

สถานประกอบกิจการสปา

ค่าเฉลี่ย

( X )

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความ

สำาคัญ
อันดับที่

1.	มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้� 4.73 0.33 มีากท้�สุด้ 1

2.	มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร 4.52 0.43 มีากท้�สุด้ 2

3.	มีาตรฐานี้ด้�านี้การบริการ 4.50 0.42 มีาก 3

4.	มีาตรฐานี้ด้�านี้เค์ร่�องมี่อ					

				อุปกรณ์และผู้ลิตภัณฑ์์

4.31 0.27 มีาก 4

5.	มีาตรฐานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย 4.13 0.29 มีาก 5

ค์่าเฉล้�ยโด้ยรวัมี 4.44 0.17 มีาก

	 2)	 ผู้ลการวิัเค์ราะห์์ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้
ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่กับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทย
ในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	ท้�ระดั้บม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�	.01	พื่บว่ัา	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิม้ีค่์าตั�งแต่	
(.156	-	 .470)	และค่์าค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิโด้ยรวัมี	(r=.457)	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ทิศึทาง
เด้้ยวักันี้	ในี้ระด้บัปานี้กลาง	เม่ี�อพิื่จูารณารายด้�านี้	สามีารถุเร้ยงลำาดั้บค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ	
โด้ยสรุปได้�	ดั้งน้ี้�
	 มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	(r=.376)	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าในี้
ทิศึทางเด้้ยวักันี้	 ในี้ระด้ับปานี้กลาง	 อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถุิติท้�ระดั้บ	 .01	 เม่ี�อ
พิื่จูารณาเป็นี้รายข�อ	จูะเห็์นี้ได้�ว่ัา	 นัี้กท่องเท้�ยวัพิื่จูารณาในี้เร่�องค์วัามีสามีารถุในี้
การแก�ไขปัญห์าเฉพื่าะห์นี้�าห์ร่อฉุกเฉินี้ได้�เป็นี้อยา่งด้้	และค์วัามีสามีารถุในี้การให์�
ข�อม้ีลเก้�ยวักับการบริการ
	 มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ	 (r=.372)	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าในี้
ทิศึทางเด้้ยวักันี้	 ในี้ระด้ับปานี้กลาง	 อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถุิติท้�ระดั้บ	 .01	 เม่ี�อ
พิื่จูารณาเป็นี้รายข�อ	จูะเห็์นี้ได้�ว่ัา	นัี้กท่องเท้�ยวัพิื่จูารณาในี้เร่�อง	การสอบถุามีผู้้�รับ
บริการเก้�ยวักับข�อม้ีลด้�านี้สขุภาพื่กอ่นี้ให์�บริการ	และม้ีบริการห์ลากห์ลายร้ปแบบ	
เช่้นี้	นี้วัด้ไทยเพ่ื่�อสุขภาพื่	การบริการการใช้�นี้ำ�า	และการบริการเสริมีอ่�นี้	ๆ	
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	 และมีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	(r=.363)	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�า
ในี้ทิศึทางเด้้ยวักันี้	ในี้ระดั้บปานี้กลาง	อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.01	เม่ี�อ
พิื่จูารณาเปน็ี้รายข�อ	จูะเห์น็ี้ได้�ว่ัา	นัี้กท่องเท้�ยวัพิื่จูารณาในี้เร่�อง	บรรยากาศึภายในี้
สถุานี้ประกอบการไม่ีเอ่�อต่อการให์�บริการท้�ล่อแห์ลมีทางเพื่ศึและศ้ึลธิรรมี	และม้ี
สิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักสำาห์รับล้กค์�าม้ีสภาพื่ด้้	 สถุานี้ท้�สะอาด้	 ม้ีระเบ้ยบ	 และม้ี
ห์�องสุขาสภาพื่พื่ร�อมีใช้�งานี้	ตามีรายละเอ้ยด้	ดั้งตารางท้�	2

ตารางท่ี 2	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่และการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทย

คุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบกิจการสปาเพ่่อสุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบกิจการสปาเพ่่อสุขภาพกับการกลับมาเท่ียวซื้ำ�า

r Sig
(2 tailed)

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง

มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�

1.	สถุานี้ท้�สะอาด้	ม้ีระเบ้ยบ

2.	บรรยากาศึภายในี้สถุานี้
ประกอบการไม่ีเอ่�อต่อการให์�
บริการท้�ล่อแห์ลมีทางเพื่ศึและ
ศ้ึลธิรรมี

3.	ปรากฏิป้ายช่้�อสถุานี้ประกอบ
การและประกาศึน้ี้ยบัตรของผู้้�ให์�
บริการอย่างชั้ด้เจูนี้

4.	ม้ีสิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก
สำาห์รับล้กค์�าม้ีสภาพื่ด้้
พื่ร�อมีใช้�งานี้

5.	ม้ีห์�องสุขาสภาพื่พื่ร�อมีใช้�งานี้

.363**

.320**

.470**

-.028

.470**

.156**

.001

.003

.000

.577

.000

.002

ปานี้กลาง

ปานี้กลาง

ปานี้กลาง

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ปานี้กลาง

ตำ�า

เด้้ยวักันี้

เด้้ยวักันี้

เด้้ยวักันี้

-

เด้้ยวักันี้

เด้้ยวักันี้

มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร

1.	บุค์ลากรให์�บริการสามีารถุใช้�
ภาษาในี้การส่�อสารได้�อย่างถุ้กต�อง

.376**

.091

.000

.068

ปานี้กลาง

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

เด้้ยวักันี้

-
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
กับการกลับมาเที่ยวซ้ำาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

The Relationship Between Quality Standard Factors of the Wellness Spa Business
and the Repurchase Intention of Thai Tourists in Phuket

คุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบกิจการสปาเพ่่อสุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบกิจการสปาเพ่่อสุขภาพกับการกลับมาเท่ียวซื้ำ�า

r Sig
(2 tailed)

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง

2.	ม้ีค์วัามีสามีารถุในี้การแก�ไข
ปัญห์าเฉพื่าะห์นี้�าห์ร่อฉุกเฉินี้ได้�
เป็นี้อย่างด้้

3.	ม้ีค์วัามีสามีารถุในี้การให์�
บริการท้�ประทับใจู

4.	ม้ีค์วัามีสามีารถุในี้การให์�
ข�อม้ีลเก้�ยวักับการบริการ

5.	บุค์ลากรทุกค์นี้สวัมีเค์ร่�องแบบ
ท้�เห์มีาะสมีกับการปฏิิบัติงานี้	ม้ี
ค์วัามีเป็นี้ไทย	เร้ยบร�อยสวัยงามี

.410**

.076

.395**

.082

.000

.130

.000

.103

ปานี้กลาง

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ปานี้กลาง

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

เด้้ยวักันี้

-

เด้้ยวักันี้

-

มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ
1.	ม้ีบริการห์ลากห์ลายร้ปแบบ	
เช่้นี้	นี้วัด้ไทยเพ่ื่�อสุขภาพื่	การ
บริการการใช้�นี้ำ�า	และการบริการ
เสริมีอ่�นี้	ๆ
2.	การระบุบริการต่าง	ๆ	ท้�จัูด้ให์�
พื่ร�อมีรายละเอ้ยด้ของราค์าค่์า
บริการอย่างชั้ด้เจูนี้
3.	สนัี้บสนุี้นี้การบริการอาห์าร
เค์ร่�องด่้�มีเพ่ื่�อสุขภาพื่ท้�เป็นี้
ผู้ลิตภัณฑ์์ไทย
4.	การสอบถุามีผู้้�รับบริการเก้�ยวั
กับข�อม้ีลด้�านี้สุขภาพื่ก่อนี้ให์�
บริการ
5.	การอธิิบายแก่ผู้้�รับบริการ
เก้�ยวักับบริการท้�ได้�รับ

.372**

.357**

.068

.058

.383**

.027

.001

.000

.173

.246

.000

.594

ปานี้กลาง

ปานี้กลาง

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ปานี้กลาง

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

เด้้ยวักันี้

เด้้ยวักันี้

-

-

เด้้ยวักันี้

-

ตารางท่ี 2	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่และการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทย	(ต่อ)
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คุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบกิจการสปาเพ่่อสุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบกิจการสปาเพ่่อสุขภาพกับการกลับมาเท่ียวซื้ำ�า

r Sig
(2 tailed)

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง

มีาตรฐานี้ด้�านี้เค์ร่�องม่ีอ	
อุปกรณ์	และผู้ลิตภัณฑ์์
1.	เค์ร่�องม่ีออย้่ในี้สภาพื่ด้้พื่ร�อมี
ใช้�งานี้
2.	สนัี้บสนุี้นี้การให์�ผู้ลิตภัณฑ์์
ไทย	
3.	การจัูด้เก็บเค์ร่�องม่ีอและ
อุปกรณ์ท้�เก้�ยวัข�องกับการให์�
บริการอย่างเห์มีาะสมี

.069

-.010

.089

-.041

.168

.844

.075

.414

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

-

-

-

-

4.	เค์ร่�องม่ีอและอุปกรณ์ท้�
เก้�ยวัข�องกับการให์�บริการได้�
มีาตรฐานี้
5.	ผู้้�ให์�บริการม้ีค์วัามีร้�เก้�ยวักับ
เค์ร่�องม่ีอ	อุปกรณ์	และผู้ลิตภัณฑ์์
ท้�ใช้�ในี้การบริการ

.050

.099

.318

.049

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

-

-

มีาตรฐานี้ด้�านี้ค์วัามีปลอด้ภัย
1.	ระบบคั์ด้กรองผู้้�รับบริการท้�
อาจูม้ีค์วัามีเส้�ยงต่อการใช้�
บริการ
2.	ม้ีการป้องกันี้การติด้เช่้�อของ
สถุานี้ท้�	เค์ร่�องม่ีอ	และอุปกรณ์
ท้�ใช้�ในี้การบริการ
3.	ม้ีระบบการป้องกันี้อัค์ค้์ภัย
4.	ม้ีป้ายทางห์น้ี้ไฟ
5.	ม้ีการสร�างค์วัามีปลอด้ภัยทั�ง
ช้้วิัตและทรัพื่ย์สินี้แก่ผู้้�รับบริการ

.016
-.005

.070

.076
-.096
-.055

.749

.925

.130

.060

.056

.270

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ

-
-

-

-
-
-

คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้โด้ยรวัมี .457** .000 ปานี้กลาง เด้้ยวักันี้

**ม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�	.01

ตารางท่ี 2	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาเพ่ื่�อสุขภาพื่และการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทย	(ต่อ)
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
กับการกลับมาเที่ยวซ้ำาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

The Relationship Between Quality Standard Factors of the Wellness Spa Business
and the Repurchase Intention of Thai Tourists in Phuket

สรุปผู้ลและอภิปรายผู้ล
	 ระด้ับการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการสปาในี้จูังห์วััด้
ภ้เก็ต	พื่บว่ัา	ในี้ภาพื่รวัมีม้ีค่์าเฉล้�ยอย้ใ่นี้ระดั้บมีาก	เม่ี�อพิื่จูารณาเป็นี้รายด้�านี้	พื่บว่ัา	
นัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยม้ีการรับร้�มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�มีากท้�สุด้	โด้ยเฉพื่าะในี้เร่�อง
บรรยากาศึภายในี้สถุานี้ประกอบการท้�ไม่ีเอ่�อต่อการให์�บริการท้�ลอ่แห์ลมีทางเพื่ศึ
และศ้ึลธิรรมี	สอด้ค์ล�องกับ	กนี้กอร	แซ่ึ่ลิ�มี	และ	วิัช้ชุ้ตา	มีาช้้	(2558)	ได้�ศึึกษาการ
รับร้�และค์วัามีค์าด้ห์วัังท้�ม้ีต่อมีาตรฐานี้สปาบนี้ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบทางสังค์มีจูากมุีมี
มีองผู้้�ใช้�บริการ	พื่บว่ัา	ผู้้�ใช้�บริการม้ีค์วัามีค์าด้ห์วัังให์�ธุิรกิจูสปาม้ีค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ
ต่อสังค์มี	โด้ยเฉพื่าะเร่�องการค์วับคุ์มีไม่ีให์�ม้ีการบริการแอบแฝง	ห์ร่อการค์�าบริการ
ทางเพื่ศึ	ทั�งน้ี้�อาจูเป็นี้เพื่ราะผู้้�ใช้�บริการพิื่จูารณาด้�านี้ภาพื่ลักษณ์ของธุิรกิจูเป็นี้สิ�ง
สำาคั์ญ	 สอด้ค์ล�องกับ	 มีติช้นี้ออนี้ไลน์ี้	 (2562)	 กล่าวัว่ัา	 แมี�จูำานี้วันี้ธุิรกิจูสปาในี้
ประเทศึไทยจูะม้ีการเติบโตอย่างต่อเน่ี้�อง	 แต่ภาพื่ลักษณ์ธุิรกิจูส้เทาในี้บางสถุานี้
ประกอบการยังค์งเป็นี้อุปสรรค์ต่อการสร�างจุูด้ขายให์�กับสปาแบรนี้ด์้ไทย	ในี้ขณะ
เด้้ยวักันี้	 ห์ากสถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับประเด็้นี้
ดั้งกล่าวั	ย่อมีทำาให์�ผู้้�ใช้�บริการเกิด้ทัศึนี้ค์ติท้�ด้้ต่อภาพื่ลักษณ์สถุานี้ประกอบกิจูการ	
สปาไทย	 สอด้ค์ล�องกับ	 Kotler	 (2000)	 ผู้้�เช้้�ยวัช้าญด้�านี้การตลาด้กล่าวัว่ัา	
“ภาพื่ลักษณ์”	เป็นี้องค์์รวัมีของค์วัามีคิ์ด้	ค์วัามีประทับใจู	และค์วัามีเช่้�อ	ท้�บุค์ค์ล
ม้ีต่อสิ�งห์นึี้�งสิ�งใด้	ซึึ่�งทัศึนี้ค์ติและการกระทำาท้�ค์นี้เราจูะเก้�ยวัพัื่นี้อยา่งมีากกับภาพื่
ลักษณ์ของสิ�งนัี้�นี้	 และรองลงมีา	 ค่์อ	 มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	 โด้ยเฉพื่าะการท้�
บุค์ลากรทุกค์นี้สวัมีเค์ร่�องแบบท้�เห์มีาะสมีกับการปฏิิบัติงานี้	 ม้ีค์วัามีเป็นี้ไทย	
เร้ยบร�อยสวัยงามี	สอด้ค์ล�องกับ	ปฏิิภาณ	บัณฑุ์รัตน์ี้	และ	เสร้	วังษ์มีณฑ์า	(2563)	
ได้�ศึึกษาเร่�องกลยทุธ์ิทางการตลาด้ธิรุกิจูสปาแบบองค์์รวัมีเพ่ื่�อรองรบันัี้กท่องเท้�ยวั
ช้าวัจู้นี้	 พื่บว่ัา	 กลยุทธ์ิด้�านี้บุค์ลากร	 ธุิรกิจูสปาจูะต�องเนี้�นี้การแต่งกายท้�เป็นี้
เอกลักษณ์สะท�อนี้ค์วัามีเปน็ี้ท�องถิุ�นี้	สอด้ค์ล�องกับ	ประทุมี	วังศ์ึสวััสดิ้�	และ	เทิด้ช้าย	
ช่้วัยบำารุง	(2560)	ได้�ศึึกษากระบวันี้การเร้ยนี้ร้�ข�ามีวััฒนี้ธิรรมีด้�านี้เอกลักษณ์	และ
อัตลักษณ์ของสปาไทย	กล่าวัว่ัา	ธุิรกิจูสปาสามีารถุสร�างการเร้ยนี้ร้�เอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์สปาไทยโด้ยการใช้�ส่�อในี้การสร�างค์วัามีเข�าใจูแก่ล้กค์�าได้�	 โด้ยเฉพื่าะ
เค์ร่�องแบบพื่นี้กังานี้ซึ่ึ�งต�องเนี้�นี้เอกลกัษณ์ไทยโด้ยนี้ำาลวัด้ลายแบบไทย	ๆ 	มีาผู้สมี
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ผู้สานี้กับผู้�าไทย	 ท้�เป็นี้เช่้นี้น้ี้�อาจูเน่ี้�องมีาจูากการแต่งกายของพื่นัี้กงานี้ในี้ธุิรกิจู	
สปาเป็นี้การสร�างบรรยากาศึในี้การให์�บริการ	 ซึึ่�งการแต่งกายของพื่นัี้กงานี้ด้�วัย
เค์ร่�องแบบผู้�าไทยสะท�อนี้ถึุงเอกลักษณ์ของธุิรกิจู	 และยังสามีารถุบ่งบอกถึุง
คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของธุิรกิจูสปาได้�อ้กด้�วัย
	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อ
สุขภาพื่และการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าของนัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยในี้จัูงห์วััด้ภ้เก็ตโด้ยรวัมี	
ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิในี้ทิศึทางเด้้ยวักันี้	ระดั้บปานี้กลาง	แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	ห์ากผู้้�ประกอบการ
ม้ีการพัื่ฒนี้าคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการสปามีากขึ�นี้	 จูะม้ี
โอกาสทำาให์�นัี้กท่องเท้�ยวัเดิ้นี้ทางกลับมีาให์�บริการซึ่ำ�า	เม่ี�อพิื่จูารณาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
รายด้�านี้	พื่บว่ัา	คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�าในี้	3	ด้�านี้	
โด้ยเร้ยงลำาดั้บค่์าค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ	ได้�แก่	1)	มีาตรฐานี้ด้�านี้บุค์ลากร	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ต่อการกลับมีาเท้�ยวัซึ่ำ�ามีากท้�สุด้	 ท้�เป็นี้เช่้นี้น้ี้�	 อาจูเน่ี้�องมีาจูากบุค์ลากรเป็นี้
ทรัพื่ยากรท้�สำาคั์ญในี้การเป็นี้ผู้้�สร�างสรรค์์งานี้บริการและเป็นี้ด่้านี้แรกท้�ผู้้�ใช้�บริการ
จูะเกิด้การส่�อสารโต�ตอบ	 เป็นี้ผู้้�ค์อยให์�บริการข�อม้ีลต่าง	 ๆ	 ท้�เป็นี้ประโยช้น์ี้	
ตลอด้จูนี้แก�ไขปัญห์าฉุกเฉินี้ท้�เกิด้ขึ�นี้กับผู้้�รับบริการ	สอด้ค์ล�องกับ	สิทธิิชั้ย	ธิรรมี
เสน่ี้ห์์	(2554)	ได้�ศึึกษาการบริห์ารจัูด้การธุิรกิจูสปา	กล่าวัว่ัา	เน่ี้�องจูากธุิรกิจูสปา
เป็นี้ธุิรกิจูบริการจูึงจูำาเป็นี้ต�องอาศึัยทักษะค์วัามีเช้้�ยวัช้าญ	 ค์วัามีร้�ค์วัามีสามีารถุ
ของบุค์ลากรเป็นี้สิ�งสำาคั์ญ	 จึูงจูะทำาให์�ธุิรกิจูประสบค์วัามีสำาเร็จูได้�	 สอด้ค์ล�องกับ	
สมีาค์มีสปานี้านี้าช้าติ	 (2547)	 ทำาการศึึกษาเก้�ยวักับแนี้วัทางห์ร่อรสนิี้ยมีของ
ผู้้�บริโภค์ท้�ม้ีประสบการณ์เข�ารับบริการในี้ประเทศึสห์รัฐอเมีริกา	 พื่บว่ัา	
กลุ่มีตัวัอยา่งต�องการให์�บริการโด้ยพื่นัี้กงานี้ท้�ม้ีค์วัามีร้�	ค์วัามีสามีารถุ	ม้ีทักษะและ
ม้ีประสบการณ์เป็นี้อย่างด้้	 และมุ่ีงเนี้�นี้ถึุงคุ์ณภาพื่ของการบริการท้�ม้ีค์วัามีห์ลาก
ห์ลายและม้ีคุ์ณภาพื่ด้้	2)	มีาตรฐานี้ด้�านี้บริการ	ทั�งน้ี้�อาจูเป็นี้เพื่ราะการบริการถุ่อ
เป็นี้หั์วัใจูสำาคั์ญของธุิรกิจูท้�ส่งผู้ลตอบสนี้องต่อผู้้�ใช้�บริการ	 เพ่ื่�อก่อให์�เกิด้ค์วัามี
พึื่งพื่อใจู	และห์ากได้�รับประสบการณ์ในี้การบริการท้�ด้้ยอ่มีเป็นี้แรงผู้ลักดั้นี้ให์�เกิด้
การใช้�บริการซึ่ำ�าในี้อนี้าค์ต	 สอด้ค์ล�องกับ	 รุ่งนี้ภา	 บริพื่รมีงค์ล	 และ	 กฤษฎา	
เช้้ยรวััฒนี้สุข	 (2563)	 ได้�ศึึกษา	การรับร้�คุ์ณภาพื่สินี้ค์�าและคุ์ณภาพื่การบริการท้�
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ส่งผู้ลต่อการตัด้สินี้ใจูซ่ึ่�อซึ่ำ�า	 พื่บวั่า	 คุ์ณภาพื่บริการ	 ด้�านี้ค์วัามีเป็นี้ร้ปธิรรมีของ
บริการ	ด้�านี้ค์วัามีเข�าอกเข�าใจู	และด้�านี้การตอบสนี้องสง่ผู้ลตอ่การตดั้สินี้ใจูซ่ึ่�อซึ่ำ�า	
โด้ยเฉพื่าะการท้�พื่นัี้กงานี้ม้ีค์วัามีพื่ร�อมีและเต็มีใจูท้�จูะให์�บริการ	การด้้แลเอาใจูใส่	
สามีารถุตอบสนี้องต่อค์วัามีต�องการและเป็นี้ท้�พึื่งพื่อใจูของล้กค์�า	 สอด้ค์ล�องกับ	
จิูรวััฒน์ี้	 อนุี้วิัช้านี้นี้ท์	 และ	 ปณิศึา	 เมีจิูนี้ด้า	 (2552)	 กล่าวัว่ัา	 สิ�งสำาคั์ญท้�ทำาให์�
ผู้้�รับบริการเกิด้ค์วัามีจูงรักภักด้้ท้�จูะกลับมีาใช้�บริการซึ่ำ�า	 ไม่ีใช่้ค์วัามีเช่้�อใจู	 ค่์อ	
ค์วัามีพึื่งพื่อใจูท้�ได้�จูากการบริการในี้ค์รั�งก่อนี้	เป็นี้การบริการท้�ทำาให์�เขาร้�สึกเป็นี้สุข
และม้ีค์วัามีสุข	ดั้งนัี้�นี้	จึูงเห็์นี้ได้�วัา่	การบริการนัี้�นี้นี้อกจูากจูะเป็นี้มีาตรฐานี้ท้�สำาคั์ญ
ในี้ธุิรกิจูสปาแล�วั	ยังสามีารถุเป็นี้กลยุทธ์ิทางการตลาด้ในี้การสร�างค์วัามีแตกต่าง
ให์�เกิด้ขึ�นี้กับธุิรกิจูได้�อ้กด้�วัย	สอด้ค์ล�องกับ	Kotler	et	al.	(2017)	กล่าวัว่ัา	การ
บริการท้�ม้ีคุ์ณภาพื่นัี้�นี้สามีารถุสร�างค์วัามีแตกต่างได้�ด้�วัยการนี้ำาเสนี้อคุ์ณภาพื่ท้�ส้ง
กว่ัาค่้์แข่งขันี้	เพื่ราะการม้ีมีาตรฐานี้ด้�านี้บริการเป็นี้การรักษาล้กค์�าท้�ถุ่อว่ัาเป็นี้วิัธ้ิ
ท้�ด้้ท้�สุด้	 และ3)	 มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�	 ทั�งน้ี้�อาจูเป็นี้เพื่ราะสถุานี้ท้�เป็นี้สิ�งแรกท้�
ผู้้�ใช้�บริการจูะได้�สัมีผัู้สก่อนี้ท้�จูะได้�การรับบริการ	 โด้ยเฉพื่าะสถุานี้ท้�ให์�บริการม้ี
สิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักสำาห์รบัล้กค์�าในี้สภาพื่ด้้พื่ร�อมีใช้�งานี้	และบรรยากาศึภายในี้
สถุานี้ประกอบการไมี่เอ่�อต่อการให์�บริการท้�ล่อแห์ลมีทางเพื่ศึและศ้ึลธิรรมี	
สอด้ค์ล�องกับ	พิื่มีพื่ร	ทองเม่ีอง	วิัช้ากร	เฮงษฎ้กุล	และ	ฤาเด้ช้	เกิด้วิัชั้ย	(2561)	
ได้�ศึึกษาเร่�องร้ปแบบกลยุทธ์ิการตลาด้ของธุิรกิจูสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่	 พื่บว่ัา	
สถุานี้ประกอบการค์วัรเข�ารับบริการได้�ง่ายและม้ีสิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักพื่ร�อมี
ใช้�งานี้	นี้อกจูากน้ี้�	ยังสอด้ค์ล�องกับ	ภักด้้	กลั�นี้ภักด้้	อัศึวิันี้	แสงพิื่กุล	และ	ศิึริเด้ช้	
ค์ำาสุพื่รห์มี	(2563)	ได้�ศึึกษา	การพัื่ฒนี้าธุิรกิจูสถุานี้ประกอบการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่
ระดั้บสากลในี้ประเทศึไทยส่้ค์วัามียั�งย่นี้	 กล่าวัว่ัา	 ภาพื่ลักษณ์การให์�บริการของ
สถุานี้ประกอบการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่ในี้เชิ้งลบจูากการแอบแฝงของผู้้�ประกอบการ
บางกลุ่มี	 ส่งผู้ลต่อการรับร้�ภาพื่ลักษณ์สปา	 ดั้งนัี้�นี้	 ผู้้�ประกอบการสปาค์วัร
ระมัีด้ระวัังและให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อรายละเอ้ยด้การสร�างบรรยากาศึตกแต่งสถุานี้ท้�
ให์�บริการท้�อาจูส่งผู้ลต่อการรับร้�มิีติทางเพื่ศึและทัศึนี้ค์ติเชิ้งลบด้�วัย
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผู้ลการวิจัยไปใช้
	 1.	การรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ประกอบกิจูการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่นัี้�นี้	
จูะเห็์นี้ได้�ว่ัานัี้กท่องเท้�ยวัช้าวัไทยม้ีการรับร้�คุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ด้�านี้สถุานี้ท้�เป็นี้
สำาคั์ญ	สะท�อนี้ให์�เห็์นี้ถึุงค์วัามีค์าด้ห์วัังในี้มีาตรฐานี้ดั้งกล่าวั	ผู้้�ประกอบการธุิรกิจู
สปาจึูงค์วัรให์�ค์วัามีสำาคั์ญด้�านี้สถุานี้ท้�มีากท้�สุด้	 โด้ยเฉพื่าะการสร�างบรรยากาศึ
ภายในี้สถุานี้ประกอบการไม่ีเอ่�อต่อการให์�บริการท้�ล่อแห์ลมีทางเพื่ศึและศ้ึลธิรรมี	
รวัมีถุึงการมี้สิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักสำาห์รับล้กค์�าม้ีสภาพื่ด้้พื่ร�อมีใช้�งานี้	 ด้ังนัี้�นี้	
ผู้้�ประกอบการค์วัรสร�าง“Spa	Experience”	ห์ร่อ	การสร�างสัมีผัู้สแห่์งสปา	โด้ย
การจัูด้สรรสถุานี้ท้�และบรรยากาศึให์�เกิด้ค์วัามีน่ี้าจูด้จูำาด้�วัยเอกลักษณ์ค์วัามีเป็นี้
ไทยห์ร่อท�องถิุ�นี้	ในี้บรรยากาศึค์วัามีเป็นี้ธิรรมีช้าติ	สงบ	ผู่้อนี้ค์ลาย	ม้ีการตกแต่ง
สถุานี้ท้�ให์�ม้ีค์วัามีเป็นี้ส่วันี้ตัวัและปลอด้ภยั		ประกอบกบัการจัูด้ห์าสิ�งอำานี้วัยค์วัามี
สะด้วักท้�อย้่ในี้สภาพื่พื่ร�อมีต่อใช้�งานี้	
	 2.	ผู้้�ประกอบการธิรุกิจูสปาค์วัรพื่ฒันี้าข้ด้ค์วัามีสามีารถุด้�านี้บคุ์ลากร	ซึึ่�งถุ่อ
เป็นี้หั์วัใจูสำาคั์ญในี้การทำาธุิรกิจู	โด้ยเฉพื่าะค์วัามีร้�และค์วัามีช้ำานี้าญอันี้เป็นี้ปัจูจัูย
แห่์งค์วัามีสำาเร็จูในี้ศึาสตร์ของงานี้บริการ	ดั้งนัี้�นี้	การให์�ค์วัามีสำาคั์ญถึุงกระบวันี้การ
พัื่ฒนี้าทรัพื่ยากรมีนุี้ษย์ในี้องค์์การถุ่อเป็นี้การสร�างคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้ท้�สำาคั์ญ	โด้ย
เริ�มีต�นี้จูากการประเมิีนี้ค์วัามีม้ีจิูตใจูรักในี้งานี้บริการ	 (Service	 Mind)	 และ
บุค์ลิกภาพื่ของผู้้�ให์�บริการ	เพ่ื่�อนี้ำาไปส่้การจูดั้ฝึกอบรมีท้�เห์มีาะสมี	อ้กทั�ง	ยงัม้ีการ
ออกแบบวัิธ้ิการพื่ัฒนี้าบุค์ลากรให์�ม้ีมีาตรฐานี้ในี้ร้ปแบบเด้้ยวักันี้	 พื่ร�อมีทั�งเปิด้
โอกาสให์�พื่นัี้กงานี้ได้�ร่วัมีแสด้งค์วัามีค์ิด้ในี้การพื่ัฒนี้าศัึกยภาพื่ตนี้เอง	 โด้ย
ผู้้�ประกอบการสามีารถุนี้ำาเอาข�อม้ีลเชิ้งลึกดั้งกล่าวั	 ไปช่้วัยผู้ลักดั้นี้ให์�บุค์ลากรม้ี
ค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์ในี้การพัื่ฒนี้านี้วััตกรรมีการบริการให์ม่ี	ๆ	ต่อไป	ประกอบกับ
การเสริมีสร�างทักษะท้�จูำาเป็นี้	ทั�งทักษะด้�านี้ค์วัามีร้�ท้�ใช้�ในี้การทำางานี้	(Hard	Skills)	
และทักษะด้�านี้อารมีณ์	(Soft	Skills)	เป็นี้สำาคั์ญ	ดั้งนัี้�นี้	ห์ากพื่นัี้กงานี้ม้ีค์วัามีพื่ร�อมี
ด้�านี้สมีรรถุนี้ะในี้งานี้ก็ย่อมีสามีารถุสร�างสรรค์์การบริการท้�เป็นี้เลิศึให์�เกิด้ค์วัามี
พึื่งพื่อใจูและสร�างการรับร้�ในี้จิูตใจูของผู้้�รับบริการไวั�ได้�
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 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั�งต่อไป
	 1.	 การวัิจัูยเก้�ยวักับการศึึกษาร้ปแบบการพื่ัฒนี้าบุค์ลากรในี้ธิุรกิจูสปาเพ่ื่�อ
ส่งเสริมีการท่องเท้�ยวัเชิ้งสุขภาพื่	เพ่ื่�อนี้ำาข�อม้ีลมีาวัางแผู้นี้และพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ของ
บุค์ลากรในี้ธุิรกิจูสปา
	 2.	 การวิัจัูยเก้�ยวักับการสำารวัจูค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้และวิัเค์ราะห์์ค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ของ
ธุิรกิจูสปาท้�ผู่้านี้การรับรองคุ์ณภาพื่มีาตรฐานี้สถุานี้ประกอบการสปาเพ่ื่�อสุขภาพื่	
เพ่ื่�อนี้ำาข�อม้ีลไปใช้�ในี้การยกระดั้บคุ์ณภาพื่การให์�บริการของธุิรกิจูสปาให์�เกิด้ภาพื่
ลักษณ์ท้�ด้้ในี้ระดั้บสากล
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บทคัดย่อ
	 การศึึกษาค์รั�งน้ี้�เป็นี้การวิัจัูยเชิ้งสำารวัจูแบบตัด้ขวัาง	 (Cross-Sectional	
Survey	 research)	 ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อศึึกษาระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่และ
ระดั้บพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	และศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	
ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	 และพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีด้ันี้โลห์ิตส้ง	 อำาเภอ
โนี้นี้ส้งจัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	 จูำานี้วันี้	385	ค์นี้	 สุ่มีตัวัอย่างแบบง่าย	 เก็บรวับรวัมี
ข�อม้ีลโด้ยใช้�แบบสัมีภาษณ์	 วิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลด้�วัยสถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	 วิัเค์ราะห์์
ห์าค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิด้�วัยสถิุติการทด้สอบไค์สแค์วัร์	และสถิุติสห์สัมีพัื่นี้ธ์ิเพ้ื่ยร์สันี้	โด้ย
กำาห์นี้ด้ระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ	.05	
	 ผู้ลการวิัจัูย	พื่บว่ัา	ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	ร�อยละ	98.70	ม้ีค์วัามีรอบร้�
ทางสุขภาพื่โด้ยรวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บด้้มีาก	ร�อยละ	84.42	ม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่โด้ยรวัมี
อย้ใ่นี้ระด้บัด้้มีาก		ค์วัามีรอบร้�ทางสขุภาพื่ด้�านี้ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจู	ด้�านี้การส่�อสาร
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ข�อม้ีลทางสขุภาพื่	ด้�านี้การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึ	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้งบวักกับ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ได้�แก่	 เพื่ศึ	 อาช้้พื่	
การม้ีโรค์ร่วัมีอ่�นี้ๆ	ระยะเวัลาท้�ป่วัยเป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่
ของตนี้เอง	จูำานี้วันี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวั	และ	บทบาทในี้ค์รอบค์รัวั	อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญ
ทางสถุิติท้�ระดั้บ	 .05	 และปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทาง
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	ได้�แก่	เพื่ศึ	อายุ	อาช้้พื่	ม้ีรายได้�เพ้ื่ยงพื่อ
แต่ไม่ีเห์ล่อเก็บ	ระยะเวัลาท้�ป่วัยเป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่
ของตนี้เอง	จูำานี้วันี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวั	และบทบาทห์ร่อตำาแห์น่ี้งทางสังค์มี	อยา่ง
ม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05	ผู้ลการศึึกษาค์รั�งน้ี้�สะท�อนี้ให์�เห็์นี้ว่ัา	ค์วัามีรอบร้�
ทางสุขภาพื่เป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้สำาคั์ญต่อการส่งเสริมีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามี
ดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ซึึ่�งพื่ยาบาลชุ้มีช้นี้	 เจู�าห์นี้�าท้�ท้มีสุขภาพื่	 และองค์์การปกค์รองส่วันี้
ท�องถิุ�นี้	 กำาห์นี้ด้แผู้นี้และให์�การสนี้ับสนุี้นี้ร้ปแบบการส่งเสริมีค์วัามีรอบร้�ทาง
สุขภาพื่และพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีด้ันี้โลห์ิตส้งอย่างจูริงจัูงให์�
สอด้ค์ล�องกับวััยและระดั้บการศึึกษาของผู้้�ป่วัย
คำาสำาคัญ :	 ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีด้นัี้โลห์ติส้ง;	ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล;	ค์วัามีรอบร้�ทางสุภาพื่;	

พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่

Abstract
	 This	cross-sectional	descriptive	research	design,	was	to	identify	
the	level	of	health	literacy,	health	behaviors	and	the	relationship	
between	health	literacy	and		personal	factors	and	health	behaviors	
among	the	hypertension	patients	in	Non	Sung	district,	Nakhonratchasima	
province	 .The	 samples	 consisted	 of	 385	 patients	 classified	 as	
hypertension.	 Data	were	 collected	 by	 using	 questionnaires,	 and	
analyzed	by	descriptive	statistics,	Chi-square	and	the	Pearson	product-
moment	correlation	coefficient	.
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	 The	 results	of	 this	 research	 showed	 that	health	 literacy	and	
health	 behaviors	 of	 the	 samples	were	 at	 excellent	 level	 (98.70	
percent).	Health	literacy	in	terms	of	health	information	communication,	
media	and	information	literacy	had	positively	significant	correlation	
with	patient	health	behaviors.	 Personal	 factors	which	 significantly	
correlated	 with	 health	 behaviors	 included	 gender,	 occupation,	
comorbidity,	 duration	 of	 having	 hypertension,	 health	 awareness,	
number	of	 family	members	and	social	 roles	of	patients.	Personal	
factors	 that	 had	 significant	 correlation	with	 health	 literacy	of	 the	
hypertension	of	the	patient	included	gender,	age,	occupation,	income	
adequacy,	duration	of	having	hypertension,	health	awareness,	number	
of	 family	members	and	social	 roles.	Therefore,	community	nurse,	
health	care	providers,	and	local	government	organization	have	to	
develop	a	plan	to	promote	health	literacy	in	order	to	enhance	patient	
knowledge	and	modify	their	health	behaviors	in	accordance	with	the	
patient’s	age	and	education	levels.	
Keywords :	 Hypertension	Patient;	Personal	Factors;	Health	Literacy;	

Health		Behavior

บทนำา
	 โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 (Hypertension)	 เป็นี้โรค์เร่�อรังไม่ีติด้ต่อม้ีแนี้วัโนี้�มี
รุนี้แรงมีากขึ�นี้ทั�งในี้ระดั้บโลกและในี้ประเทศึไทย	ซึึ่�งโรค์น้ี้�ม้ีภาวัะแทรกซึ่�อนี้ท้�ทำาให์�
เกิด้ค์วัามีพิื่การห์ร่อถึุงแก่ช้้วิัตได้�	 องค์์การอนี้ามัียโลกได้�ค์าด้การณ์ว่ัาในี้ปี	 พื่.ศึ.	
2568	 จูะม้ีผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งเพิื่�มีขึ�นี้เป็นี้	 1.56	 พัื่นี้ล�านี้ค์นี้	 (สำานัี้กงานี้
พัื่ฒนี้าระบบข�อม้ีลข่าวัสุขภาพื่,	2561)	ในี้ประเทศึไทยอัตราการป่วัยรายให์ม่ีของ
โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งม้ีแนี้วัโนี้�มีเพิื่�มีขึ�นี้ทุกปี	 และในี้ระห์ว่ัางปีพื่.ศึ.	 2560-2564	
จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีาม้ีจูำานี้วันี้ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งมีากท้�สุด้อันี้ดั้บ	1	ในี้	10	
โรค์ไม่ีติด้ต่อสำาคั์ญ	ดั้งน้ี้�	9.51	7.99	7.86	7.87	และ	5.74		ต่อแสนี้ประช้ากร	ตามี
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ลำาดั้บ	 (สำานัี้กงานี้สาธิารณสุขจัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา,	 2564)	 จูากจูำานี้วันี้ผู้้�ป่วัยท้�ม้ี
แนี้วัโนี้�มีเพิื่�มีขึ�นี้อย่างรวัด้เร็วั	ม้ีสาเห์ตุมีาจูากการม้ีพื่ฤติกรรมีเส้�ยงร่วัมีท้�ไม่ีเห์มีาะสมี	
เร่�อง	 3อ.2ส.	 (อาห์าร	 ออกกำาลังกาย	 อารมีณ์	 ส้บบุห์ร้�	 และด่้�มีสุรา)	 ซึึ่�งเป็นี้
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ในี้การด้ำาเนิี้นี้ช้้วัติของผู้้�ป่วัยโรค์เร่�อรัง	โด้ยมีป้จัูจัูยจูากวััฒนี้ธิรรมี	
ค์วัามีเช่้�อ	 ค่์านิี้ยมี	 ปัจูจัูยแวัด้ล�อมีทางสังค์มีและกายภาพื่	 ส่งผู้ลต่อคุ์ณภาพื่ช้้วิัต	
เศึรษฐกิจูและสังค์มี	 กระทรวังสาธิารณสุขได้�จัูด้ทำายุทธิศึาสตร์สุขภาพื่ด้้วิัถุ้ช้้วิัต
ไทยตามีห์ลัก	 3อ.2ส.	 เพ่ื่�อปรับเปล้�ยนี้วิัถุ้ช้้วิัต	 ลด้ปัญห์าภาวัะแทรกซึ่�อนี้	 พิื่การ	
เส้ยช้้วิัต	และลด้ค่์าใช้�จู่ายในี้การรักษา	พื่บว่ัา	การปฏิิบัติยังได้�ผู้ลนี้�อย	จึูงจูำาเป็นี้
ต�องสง่เสริมีให์�เกิด้ค์วัามีร้�ทางสุขภาพื่	(กองสขุศึึกษา	กรมีสนัี้บสนุี้นี้บรกิารสุขภาพื่	
กระทรวังสาธิารณสุข,	2561)	
	 ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	ค่์อ	ทักษะต่างๆ	ทางการรับร้�ทางด้�านี้สังค์มี	ซึึ่�งเป็นี้
ตัวักำาห์นี้ด้แรงจู้งใจูและค์วัามีสามีารถุของบุค์ค์ลในี้การท้�จูะเข�าถึุง	 เข�าใจู	 และใช้�
ข�อม้ีลเพ่ื่�อบำารุงรักษาสุขภาพื่ของตนี้เอง	 กล่าวัค่์อ	 ห์ากม้ีค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่
ระดั้บส้งห์ร่อเพ้ื่ยงพื่อจูะก่อให์�เกิด้ผู้ลลัพื่ธ์ิท้�ด้้	เช่้นี้	ภาวัะสุขภาพื่ท้�ด้้	ลด้อัตราป่วัย	
ลด้ค่์าใช้�จู่ายทางสุขภาพื่	 ส่วันี้บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ท้�ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อจูะ
ส่งผู้ลต่อการปฏิิบัติตัวัทางสุขภาพื่ท้�ไม่ีเห์มีาะสมี	 ม้ีค์วัามีเส้�ยงต่อการเกิด้โรค์	
ไม่ีสามีารถุจัูด้การด้้แลสุขภาพื่ตนี้เองได้�	เกิด้ค์วัามีล่าช้�าในี้การรักษา	(Nutbeam,	
2009)	จูากการทบทวันี้งานี้วิัจัูยท้�เก้�ยวัข�อง	พื่บว่ัา	ปัจูจัูยท้�เก้�ยวัข�องกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ได้�แก่	 ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	 การรับร้�
สมีรรถุนี้ะแห่์งตนี้	และการส่�อสารของผู้้�ป่วัยกับบุค์ลากรสุขภาพื่	(อรุณ้	ห์ล�าเข้ยวั	
และ	ทว้ัวัรรณ	ช้าล้เค์ร่อ,	2558)	และปัจูจัูยท้�เก้�ยวัข�องกับระดั้บค์วัามีรอบร้�ทาง
สุขภาพื่	 ค่์อ	 เพื่ศึ	 การศึึกษา	 การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่	 การม้ีบทบาทในี้ชุ้มีช้นี้	 เช่้นี้	
ผู้้�นี้ำาชุ้มีช้นี้	อาสาสมัีค์รสาธิารณสุข	เป็นี้ต�นี้	ซึึ่�งการขาด้ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่จูะ
นี้ำาไปส่้การค์วับคุ์มีโรค์ได้�ไม่ีด้้	(ช้ะนี้วันี้ทอง	ธินี้สกุญจูน์ี้	และ	นี้ร้มีาลย์	น้ี้ละไพื่จิูตร,	
2559)
	 อำาเภอโนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	เป็นี้พ่ื่�นี้ท้�กึ�งเม่ีองกึ�งช้นี้บท	ม้ีผู้้�ป่วัยราย
ให์ม่ีในี้กลุ่มีอายมุีากกวัา่ห์ร่อเท่ากับ	35	ปีขึ�นี้ไปมีากขึ�นี้ทุกปี	ระห์วัา่งปี	พื่.ศึ.	2560-
2564	ร�อยละ	6.65	7.28	7.65	10.01	และ	10.25	ราย	ต่อพัื่นี้ประช้ากร	ตามีลำาดั้บ	
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(กลุ่มีงานี้เวัช้ระเบ้ยนี้โรงพื่ยาบาลโนี้นี้ส้ง,	2564)	ผู้้�ป่วัยม้ีภาวัะแทรกซึ่�อนี้ทางห์ลอด้
เล่อด้สมีอง	ร�อยละ	1.26	ทางไต	ร�อยละ	11.72	สาเห์ตุจูากผู้้�ป่วัยม้ีค์วัามีร้�	ค์วัามี
เข�าใจูท้�ไม่ีถุ้กต�อง	รับประทานี้อาห์ารรสเค์ม็ี	นิี้ยมีเตมิีนี้ำ�าปลา	ใส่ผู้งช้้รสในี้การปรงุ
อาห์าร	 การทำางานี้ไมี่ม้ีเวัลาออกกำาลังกาย	 ปัญห์าขาด้การมีาตรวัจูตามีนี้ัด้ของ
ค์ลินิี้กโรค์ค์วัามีด้นัี้โลห์ติส้ง	และการบรกิารเชิ้งรุกยงัไม่ีทั�วัถึุง	(โรงพื่ยาบาลโนี้นี้ส้ง,	
2561)	 ผู้้�วิัจัูยจึูงสนี้ใจูท้�จูะศึึกษาระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	 ระดั้บพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่และค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	 ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่และ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีด้ันี้โลหิ์ตส้ง	 อำาเภอโนี้นี้ส้ง	 จัูงห์วััด้
นี้ค์รราช้ส้มีา	 เพ่ื่�อให์�บุค์ลากรทางสุขภาพื่ได้�วัางแผู้นี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ป้องกันี้แก�ไข
การเกิด้ภาวัะแทรกซึ่�อนี้ในี้ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีด้ันี้โลห์ิตส้ง	 และสามีารถุใช้�เป็นี้ข�อม้ีล
ในี้การพื่ัฒนี้าระด้ับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	 เพ่ื่�อปรับเปล้�ยนี้พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	
ลด้ภาวัะแทรกซึ่�อนี้ในี้ผู้้�ป่วัย

สมมุติฐานในการวิจัย 
	 1.	ระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของ
ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	
	 2.	ระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลของ
ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง
	 3.	ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลมี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์
ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ื่�อศึึกษาระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	
ในี้อำาเภอโนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา
	 2.	เพ่ื่�อศึึกษาระดั้บพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ในี้ผู้้�ป่วัยค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ในี้อำาเภอ
โนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา
	 3.	เพ่ื่�อศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่กับปัจูจัูยส่วันี้
บุค์ค์ล	 และพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ในี้อำาเภอโนี้นี้ส้ง	
จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Relationships Between Health Literacy and Personal Factors and Health Behaviors of Hypertension Patients
in Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province

	 4.	เพ่ื่�อศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลและพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่
ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอำาเภอโนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา

กรอบแนวคิดการวิจัย 
		 กรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้การวิัจัูยน้ี้�	 ได้�พัื่ฒนี้าจูากทบทวันี้วัรรณกรรมีท้�เก้�ยวักับการ
ศึึกษาพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งและค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	
ของ	Nutbeam	(2009)	โด้ยม้ีรายละเอ้ยด้	ดั้งน้ี้�

ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	 

-	เพื่ศึ		 	  

-	อายุ

-	สถุานี้ภาพื่สมีรส 

-	การศึึกษา	 	  

-	อาช้้พื่ 

-	รายได้�	ค์วัามีเพ้ื่ยงพื่อของรายได้� 

-	โรค์ร่วัมีอ่�นี้ๆ 

-	ระยะเวัลาท้�เป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง

-	ค่์าระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตท้�วััด้ย�อนี้ห์ลัง 

-	การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่ของตนี้เอง

-	บทบาทในี้ค์รอบค์รัวั 

-	จูำานี้วันี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวั 

-	การม้ีบทบาททางสังค์มี

พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามี

ดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 

1.	พื่ฤติกรรมีการรับประทานี้อาห์าร 

2.	พื่ฤติกรรมีการออกกำาลังกาย 

3.	พื่ฤติกรรมีการจัูด้การค์วัามีเค์ร้ยด้	

4.	พื่ฤติกรรมีการไม่ีส้บบุห์ร้�	

5.	พื่ฤติกรรมีการไม่ีด่้�มีสุรา	

ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	 

1.	ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจูทางสุขภาพื่	 

2.	การเข�าถึุงข�อม้ีลและบริการทางสุขภาพื่

3.การส่�อสารเพ่ื่�อเสริมีสร�างสุขภาพื่	 

4.การจัูด้การตนี้เองทางสุขภาพื่	 

5.การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึ	 

6.การตัด้สินี้ใจูเล่อกปฏิิบัติ

ภาพท่ี 1 กรอบแนี้วัคิ์ด้ในี้การศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางค์วัามีรอบร้�
ทางสุขภาพื่และปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของ
ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	



202 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

9

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิัจัูยเชิ้งสำารวัจูแบบตัด้ขวัาง	(Cross	Sectional	Survey	research)	
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
		 ประช้ากรท้�ใช้�ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ค่์อ	ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งท้�อาศัึยอย้่
ในี้พ่ื่�นี้ท้�และรับการรักษาท้�สถุานี้บริการระด้ับปฐมีภ้มีิห์ร่อระด้ับทุติยภ้มิี	 ในี้เขต
อำาเภอโนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	จูำานี้วันี้	7,651	ค์นี้	และการได้�มีาซึึ่�งกลุ่มีตวััอยา่ง
ด้ำาเนิี้นี้การ	ดั้งน้ี้�
	 1.	ค์ำานี้วัณขนี้าด้ของกลุ่มีตัวัอย่างด้�วัยส้ตร	Krelicie	and	Morgan	(1970)	
ได้�กลุ่มีตัวัอย่างจูำานี้วันี้	 385	 ค์นี้	 โด้ยกำาห์นี้ด้ระด้ับค์วัามีค์าด้เค์ล่�อนี้ของการสุ่มี
ตัวัอย่างท้�	ระดั้บ	0.05	ดั้งน้ี้�

	 แทนี้ค่์าดั้งน้ี้�	 	 	 	N	=		349.09	 350
	 n	=		ขนี้าด้ของกลุ่มีตัวัอย่างท้�ได้�จูากการค์ำานี้วัณ
	 N	=		จูำานี้วันี้ประช้ากรของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	อำาเภอโนี้นี้ส้ง	เท่ากับ	
7,651	ค์นี้		
	 e	=		ระดั้บค์วัามีค์าด้เค์ล่�อนี้ของการสุ่มีกลุ่มีตัวัอย่าง			เท่ากับ		0.05	
	 X2=	ค่์าไค์สแค์วัร์ท้�	df	=	1	และระดั้บค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	95%		(X2	=	3.841)
	 P	=		สัด้ส่วันี้ของประช้ากรท้�ได้�จูากการทบทวันี้วัรรณกรรมี	พื่บว่ัา	ค์วัามีชุ้ก
ของโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งเท่ากับ	0.18
	 ดั้งนัี้�นี้	จูำานี้วันี้กลุ่มีตัวัอย่างท้�ใช้�ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ต�องม้ีจูำานี้วันี้ไม่ีนี้�อยกว่ัา	
350	ค์นี้	และเพ่ื่�อป้องกันี้ค์วัามีค์าด้เค์ล่�อนี้ของกลุ่มีตัวัอย่าง	จึูงเพิื่�มีอ้กร�อยละ	10	
เท่ากับ	385	ค์นี้	
	 2.	แบ่งกลุ่มีตัวัอย่างตามีสัด้ส่วันี้ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งท้�มีารับการ
ตรวัจูตามีนี้ัด้ท้�ค์ลินิี้กเฉพื่าะโรค์ค์วัามีด้ันี้โลห์ิตส้ง	 แผู้นี้กผู้้�ป่วัยนี้อกโรงพื่ยาบาล
โนี้นี้ส้ง	 ห์น่ี้วัยบริการปฐมีภ้มิีตำาบลโนี้นี้ส้งและโรงพื่ยาบาลส่งเสริมีสุขภาพื่ตำาบล
ในี้อำาเภอโนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	ทั�งห์มีด้	19	แห่์ง	ด้�วัยขนี้าด้ของประช้ากร
แตกต่างกันี้	จึูงค์ำานี้วัณห์ากลุ่มีตัวัอย่างตามีสัด้ส่วันี้ประช้ากร	(Proportional	to	
size	sampling)		

วิธีดาํเนินการวิจัย 

  การวิจยัเชิงสาํรวจแบบตดัขวาง (Cross Sectional Survey research)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั�งนี � คือ ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงูที�อาศยัอยู่ในพื �นที�และรบัการ

รกัษาที�สถานบรกิารระดบัปฐมภมิูหรือระดบัทุติยภูม ิในเขตอาํเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 

7,651 คน และการไดม้าซึ�งกลุม่ตวัอย่างดาํเนินการ ดงันี � 

1. คาํนวณขนาดของกลุม่ตัวอย่างดว้ยสตูร Krelicie and Morgan (1970) ไดก้ลุม่ตวัอย่างจาํนวน 

385 คน โดยกาํหนดระดบัความคาดเคลื�อนของการสุม่ตวัอย่างที� ระดบั 0.05 ดงันี� 

 n=       X2
Np(1-p)     n=         (3.841)(7,651)(0.5)(1-0.5) 

 e2 (N-1) + X2p (1 - p)      (0.05)2(7,651 – 1 ) + (3.841)(1-0.5)  

แทนค่าดงันี �      N =  349.09    350 

n =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที�ไดจ้ากการคาํนวณ 

N =  จาํนวนประชากรของผูป่้วยโรคความดันโลหิตสงู อาํเภอโนนสงู เท่ากบั 7,651 คน   

e =  ระดบัความคาดเคลื�อนของการสุม่กลุม่ตัวอยา่ง   เท่ากับ  0.05  

X2= ค่าไคสแควรท์ี� df = 1 และระดบัความเชื�อมั�น 95%  (X2 = 3.841) 

P =  สดัสว่นของประชากรที�ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความชกุของโรคความดนัโลหิตสงูเท่ากบั 0.18 

ดังนั�น จาํนวนกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี � ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 350 คน และเพื�อ

ปอ้งกนัความคาดเคลื�อนของกลุม่ตวัอย่าง จึงเพิ�มอีกรอ้ยละ 10 เท่ากบั 385 คน  

2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของผูป่้วยโรคความดันโลหิตสงูที�มารบัการตรวจตามนัดที�คลินิก

เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลโนนสูง หน่วยบริการปฐมภูมิตาํบลโนนสงูและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในอาํเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทั�งหมด 19 แห่ง ดว้ยขนาดของ

ประชากรแตกต่างกนั จึงคาํนวณหากลุม่ตวัอย่างตามสดัสว่นประชากร (Proportional to size sampling)   

ni =   n Ni   โดยมีการแทนค่าดงันี � ni =จาํนวนหน่วยตวัอยา่งที�สุ่มออกจากแต่ละกลุม่   

   N     n = จาํนวนของหน่วยตวัอย่างที�ตอ้งการทั�งหมด  

       Ni = จาํนวนประชากรแต่ละกลุม่ 

       N = จาํนวนผูป่้วยความดนัโลหิตสงู จาํนวน 7,651 คน 

 

ตารางที� 1  แสดงการคาํนวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง จาํแนกตามสดัส่วนประชากรที�ป่วยเป็นโรคความดนั 

                  โลหิตสงูอาํเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 19 แห่ง 
 

หน่วยบริการปฐมภูมิ จาํนวนผู้ป่วยความดันโลหติสงู การคาํนวณ กลุ่มตัวอย่าง(คน) 

1) รพ.สต.บา้นใหม่ 417 (385x417)/7,651 = 20.98 21 

2) รพ.สต.โตนด 491 (385x419)/7,651 = 21.08 21 
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 n
i
	=			 n	N

i
		 โด้ยม้ีการแทนี้ค่์าดั้งน้ี้�

 n
i
	=จูำานี้วันี้ห์น่ี้วัยตัวัอย่างท้�สุ่มีออกจูากแต่ละกลุ่มี		

		 n	=	จูำานี้วันี้ของห์น่ี้วัยตัวัอย่างท้�ต�องการทั�งห์มีด้	
		 N

i
	=	จูำานี้วันี้ประช้ากรแต่ละกลุ่มี

		 N	=	จูำานี้วันี้ผู้้�ป่วัยค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	จูำานี้วันี้	7,651	ค์นี้

ตารางท่ี 1 แสด้งการค์ำานี้วัณขนี้าด้กลุ่มีตัวัอย่าง	 จูำาแนี้กตามีสัด้ส่วันี้ประช้ากร
ท้�ป่วัยเป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอำาเภอโนี้นี้ส้ง	 จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	
จูำานี้วันี้	19	แห่์ง

หน่วยบริการปฐมภูมิ จำานวนผูู้้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง

การคำานวณ กลุ่มตัวอย่าง(คน)

1)	รพื่.สต.บ�านี้ให์ม่ี 417 (385x417)/7,651	=	20.98 21
2)	รพื่.สต.โตนี้ด้ 491 (385x419)/7,651	=	21.08 21
3)	รพื่.สต.บ�านี้เพื่รช้ 390 (385x390)/7,651	=	19.63 20
4)	รพื่.สต.ด้อนี้ช้มีพ้ื่ 455 (385x455)/7,651	=	22.90 23
5)	รพื่.สต.ตลาด้แค์ 490 (385x490)/7,651	=	24.66 25
6)	รพื่.สต.ห์ลุมีข�าวั 294 (385x294)/7,651	=	14.79 15
7)	รพื่.สต.ท่ากระทุ่มี 261 (385x261)/7,651	=	13.13 13
8)	รพื่.สต	มีะค่์า 302 (385x302)/7,651	=	15.20 15
9)	รพื่.สต.พื่ลสงค์รามี 189 (385x189)/7,651	=			9.51 10
10)	รพื่.สต.มีะรุมี 211 (385x211)/7,651	=	10.62 11
11)	รพื่.สต.บ�านี้เห์ล่า 255 (385x255)/7,651	=	12.83		 13
12)	รพื่.สต.บ�านี้ไพื่	 269 (385x269)/7,651	=	13.54			 14
13)	รพื่.สต.ห์นี้องห์วั�า 450 (385x450)/7,651	=	22.64 23
14)	รพื่.สต.สะพื่านี้ 308 (385x308)/7,651	=	15.50 16
15)	รพื่.สต.ด้อนี้ท�าวั 385 (385x385)/7,651	=	19.37 19
16)	รพื่.สต.ห์นี้องตะค์รอง 235 (385x235)/7,651	=	11.83 12
17)	รพื่.สต.นี้าราด้พัื่ฒนี้า 179 (385x179)/7,651	=	9.01 9
18)	ห์น่ี้วัยบริการ
ปฐมีภ้มิีตำาบลโนี้นี้ส้ง	

716 (385x716)/7,651	=	36.03 36

19)	โรงพื่ยาบาลโนี้นี้ส้ง 1354 (385x1354)/7,651	=	68.13 69
รวัมี 7651 385

 

N
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ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

	 3.	ใช้�การสุ่มีตัวัอย่างแบบง่าย	(sample	Random	Sampling)	โด้ยการสุ่มี
กลุ่มีตัวัอย่างด้�วัยวิัธ้ิจัูบสลากตามีสัด้ส่วันี้ของแต่ละสถุานี้บริการสุขภาพื่	 	 โด้ยใช้�
เกณฑ์์การคั์ด้เข�า	 ดั้งน้ี้�	 1)	 เป็นี้ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ได้�รับการวิันิี้จูฉัยจูาก
แพื่ทย์	อย่างนี้�อย	6	เด่้อนี้	ม้ีอายุมีากกว่ัาห์ร่อเท่ากับ	35	ปี	ในี้เขตอำาเภอโนี้นี้ส้ง	
จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	 2)	 ร้�สึกตัวัด้้และสามีารถุส่�อสารได้�	 3)	 ยินี้ด้้ให์�ค์วัามีร่วัมีม่ีอ
ตอบแบบสัมีภาษณ์		และใช้�เกณฑ์์การคั์ด้ออก	(exclusion	criteria)	ดั้งน้ี้�	1)	ผู้้�ป่วัย
ม้ีโรค์ร่วัมีอ่�นี้	ท้�เป็นี้อุปสรรค์ในี้การให์�ข�อม้ีล	เช่้นี้	ผู้้�ป่วัยท้�ม้ีภาวัะสมีองเส่�อมี	ผู้้�ป่วัย
จิูตเวัช้	ผู้้�ป่วัยโรค์ห์ลอด้เล่อด้สมีองท้�ไม่ีสามีารถุส่�อสารได้�	เป็นี้ต�นี้	และผู้้�ป่วัยท้�อย้่
ในี้ภาวัะวักิฤต	เช่้นี้	ผู้้�ท้�ใช้�เค์ร่�องช่้วัยห์ายใจู	ผู้้�ท้�ต�องรักษาในี้ห์อผู้้�ป่วัยวิักฤต	เป็นี้ต�นี้
	 4.	 การพื่ิทักษ์สิทธิิ�กลุ่มีตัวัอย่าง	 โค์รงการวัิจัูยผู่้านี้การอนีุ้มัีติจูากค์ณะ
กรรมีการจูริยธิรรมีวิัจัูยการวิัจัูยในี้มีนุี้ษย	์มีห์าวิัทยาลัยขอนี้แก่นี้	เลขท้�	HE632166	
ลำาดั้บท้	 4.3.01	 :	 24/2563	 พื่ิทักษ์สิทธิิผู้้�ให์�ข�อม้ีลโด้ยช้้�แจูงวััตถุุประสงค์์	 ราย
ละเอ้ยด้ของการตอบแบบสัมีภาษณ์	การรักษาค์วัามีลับของอาสาสมัีค์ร	และเซ็ึ่นี้
ยินี้ยอมีเข�าร่วัมีวิัจัูย	(Consent	from)	ก่อนี้การเก็บข�อม้ีล
 เคร่่องม่อท่ีใช้ในการวิจัย 
		 เค์ร่�องม่ีอเก็บข�อม้ีลโด้ยใช้�แบบสัมีภาษณ์	 ประกอบด้�วัย	 3	 ส่วันี้	 จูำานี้วันี้
ทั�งห์มีด้	65	ข�อ	ได้�แก่	
 ส่วนท่ี 1  ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	ได้�แก่	 เพื่ศึ	อายุ	สถุานี้ภาพื่สมีรส	ระดั้บการ
ศึึกษา	อาช้้พื่	รายได้�	ค์วัามีเพ้ื่ยงพื่อของรายได้�	โรค์ร่วัมีอ่�นี้ๆ	ระยะเวัลาท้�เป็นี้โรค์
ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ต	 การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่	 จูำานี้วันี้สมีาชิ้กในี้
ค์รอบค์รัวั	และบทบาททางสังค์มี	ลักษณะข�อค์ำาถุามีแบบตัวัเล่อกและเติมีข�อค์วัามี
ตามีค์วัามีจูริง	และบันี้ทึกระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตจูากสมุีด้ประจูำาตัวัของผู้้�ป่วัย	จูำานี้วันี้	
13	ข�อ	
 ส่วนท่ี 2	ระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	โด้ย
ประยุกต์จูากเค์ร่�องม่ีอของ	กองสุขศึึกษากรมีสนัี้บสนุี้นี้บริการสุขภาพื่	กระทรวัง
สาธิารณสุข	(2561)	และการทบทวันี้วัรรณกรรมี	แบ่งตามีองค์์ประกอบ	6	ด้�านี้	
ได้�แก่	ด้�านี้ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจู	การเข�าถึุงข�อม้ีลและบริการสุขภาพื่	การส่�อสารข�อม้ีล
ทางสุขภาพื่	 การจัูด้การตนี้เองทางสุขภาพื่	 และ	 การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึ		
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ลักษณะค์ำาถุามีเป็นี้แบบเล่อกตอบ	4	ตัวัเล่อก	โด้ยจูะม้ีค์ำาตอบท้�ถุ้กต�องเพ้ื่ยงข�อ
เด้้ยวั	และแบบมีาตราส่วันี้ประมีาณค่์า	(Rating	scale)	4	ระดั้บ	ตามีค์วัามีถุ้�ในี้
การปฏิิบัติ	ดั้งน้ี้�	ปฏิิบัติทุกค์รั�ง	(7	วัันี้/สัปด้าห์์)		ปฏิิบัติบางค์รั�ง	(4-6	วัันี้/สัปด้าห์์)		
ปฏิิบัตินี้านี้ๆค์รั�ง	(1-3	วัันี้/สัปด้าห์์)	และ	ไม่ีเค์ยปฏิิบัติ	จูำานี้วันี้	40	ข�อ	
 ส่วนท่ี 3 ระดั้บพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	ตามีห์ลัก	
3อ	 2ส	 ประยุกต์จูากเค์ร่�องม่ีอของ	 กองสุขศึึกษากรมีสนี้ับสนุี้นี้บริการสุขภาพื่	
กระทรวังสาธิารณสุข	(2561) ลักษณะค์ำาถุามีเป็นี้แบบมีาตรประมีาณค่์า	(Rating	
Scale)	 5	 ระดั้บ	 ตามีค์วัามีถุ้�ในี้การปฏิิบัติ	 ดั้งน้ี้�	 ปฏิิบัติทุกวัันี้	 (7	 วัันี้/สัปด้าห์์)	
ปฏิิบัติบ่อยค์รั�ง	(5-6	วัันี้	/	สัปด้าห์์)		ปฏิิบัติบางค์รั�ง	(3-4	วัันี้	/	สัปด้าห์์)	ปฏิิบัติ
นี้านี้ๆค์รั�ง	(1-2วัันี้	/	สัปด้าห์์)	และไม่ีเค์ยปฏิิบัติเลย	จูำานี้วันี้	12	ข�อ

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่่องม่อวิจัย
		 ได้�รับการตรวัจูสอบค์วัามีตรงเชิ้งเน่ี้�อห์าโด้ยผู้้�ทรงคุ์ณวุัฒิ	 จูำานี้วันี้	5	 	 ท่านี้	
ได้�ค่์าดั้ช้น้ี้ค์วัามีเท้�ยงตรง	(CVI)	=	0.8-1.0	ทด้สอบค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	(Reliability)	
ด้�วัยการวิัเค์ราะห์์ค่์าสัมีประสิทธิิ�อัลฟาของค์อร์นี้บาร์ช้	 (Cronbach’	 Alpha	
Coefficient)	ของแบบสัมีภาษณ์ส่วันี้ท้�	2	ม้ีค่์าค์ะแนี้นี้=	0.82	และ	แบสัมีภาษณ์
ส่วันี้ท้�	3	ม้ีค่์าค์ะแนี้นี้	=	0.7
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	 นี้ำามีาวิัเค์ราะห์์ด้�วัยสถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	 (Descriptive	
statistics)	 โด้ยแจูกแจูงค์วัามีถุ้�	 ร�อยละ(%)	 ค่์าเฉล้�ย	 ()	 ส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	
(S.D.)	ค่์าส้งสุด้	(Max)	และค่์าตำ�าสุด้	(Min)	ตามีระดั้บการวััด้ของข�อม้ีล
	 2.	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์วั่างปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่และ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	นี้ำามีาวิัเค์ราะห์์ด้�วัยสถิุติการทด้สอบไค์สแค์วัร์	 (Chi-Square)	
(x²)	โด้ยกำาห์นี้ด้ระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05
	 3.	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่และพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	นี้ำา
มีาวิัเค์ราะห์์ด้�วัยสถิุติสัมีประสิทธิิ�สห์สัมีพัื่นี้ธ์ิเพ้ื่ยร์สันี้	 (Pearson	 correlation	
coefficient)	(r)	โด้ยกำาห์นี้ด้ระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05
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ผู้ลการวิจัย
  ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล	 พื่บว่ัา	 กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่เป็นี้	 เพื่ศึห์ญิง	
ร�อยละ	66.2	อายุมีากกว่ัา	60	ปีขึ�นี้ไป	ร�อยละ	73.5	อายุเฉล้�ยเท่ากับ	67.85		ปี	
อายุมีากท้�สุด้	92	ปี	อายุนี้�อยท้�สุด้	39	ปี	สถุานี้ภาพื่สมีรสค่้์	ร�อยละ	90.1	จูบการ
ศึึกษาระด้ับประถุมีศึึกษา	 ร�อยละ	 61.6	 	 และไมี่ได้�เร้ยนี้ห์นี้ังส่อ	 ร�อยละ	 17.7	
ส่วันี้ให์ญ่ม้ีอาช้้พื่ค์�าขาย/ธุิรกิจูส่วันี้ตัวั	ร�อยละ	38.7	และอาช้้พื่เกษตรกรรมี	ทำาไร่	
ทำานี้า	ทำาสวันี้	ร�อยละ	34.0	เป็นี้แม่ีบ�านี้	ร�อยละ	25.7	ม้ีรายได้�นี้�อยกว่ัา	10,000	
บาท	ร�อยละ	43.6	รองลงมีา	ค่์อ	นี้�อยกว่ัาห์ร่อเทา่กับ	5,000	บาทตอ่เด่้อนี้	ร�อยละ	
42.9	และ	รายได้�	10,000-15,000	บาท	ร�อยละ	12.7		ม้ีเพ้ื่ยงพื่อ	ไม่ีเห์ล่อเก็บ	
แต่ไม่ีม้ีห์น้ี้�สินี้	ร�อยละ	56.9	และ	ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อ	ไม่ีเห์ล่อเก็บ	และม้ีห์น้ี้�สินี้	ร�อยละ	
43.1	นี้อกจูากน้ี้�ยังพื่บว่ัาร�อยละ	86		ม้ีโรค์ร่วัมีอ่�นี้ๆ		เช่้นี้	ภาวัะไขมัีนี้ในี้เล่อด้ส้ง	
ร�อยละ	35.1		โรค์เบาห์วัานี้	ร�อยละ	20.5		โรค์เบาห์วัานี้และโรค์ไขมัีนี้ในี้เล่อด้ส้ง	
16.1	 และโรค์ห์ลอด้เล่อด้สมีอง	 ร�อยละ	 8.1	 เป็นี้ต�นี้	 ป่วัยด้�วัยเป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้
โลหิ์ตส้ง	มีานี้านี้เฉล้�ย	9	ปี	มีากท้�สุด้	24	ปี	นี้�อยท้�สุด้	1	ปี	ระยะเวัลาป่วัยอย้่ในี้
ช่้วัง	6-10	ปี	ร�อยละ	44.67	ปี	จูากการตรวัจูวััค์ระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตย�อนี้ห์ลัง	3	
ค์รั�ง	จูากสมุีด้โรค์ประจูำาตัวั	ม้ีค่์าระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ต	(systolic/diastolic)	ท้�วััด้
ได้�	2	ในี้	3	ค์รั�ง	ส่วันี้ให์ญ่อย้่ท้�	140-159	และ/ห์ร่อ	90-99	ซึึ่�งเป็นี้ระดั้บค์วัามีดั้นี้
โลหิ์ตส้งระดั้บท้�	1	รองลงมีา	ค่์อ	ระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งระดั้บท้�	2	ค่์อ	ค่์าระดั้บ
ค์วัามีด้ันี้โลห์ิต	 160-179	 และ/ห์ร่อ	 100-109	 	 แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัา	 สามีารถุค์วัามี
ค์วับคุ์มีระด้ับค์วัามีด้ันี้โลห์ิตได้�	 ร�อยละ	 70.38	 	 แต่ยังพื่บว่ัาร�อยละ	 29.62	 ไม่ี
สามีารถุค์วับค์ุมีได้�	 เน่ี้�องจูาก	 พัื่กผู่้อนี้ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อจูากการทำางานี้	 เค์ร้ยด้เร่�องในี้
ค์รอบค์รัวั	 ล่มีรับประทานี้ยา	 ไม่ีม้ีเวัลาปรุงอาห์ารเอง	 ห์ร่อห์ากทำาเองก็นิี้ยมีใส่
ผู้งช้้รส	กลัวัรสช้าติไม่ีอร่อยถุ้กปากค์นี้ในี้บ�านี้	ติด้รับประทานี้อาห์ารเค็์มี	ม้ีค์นี้ส้บ
บุห์ร้�ในี้บ�านี้และป่วัยเป็นี้โรค์อ่�นี้ร่วัมีด้�วัย	เม่ี�อสัมีภาษณ์การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่ของ
ตนี้เอง	ร�อยละ	34.5	คิ์ด้ว่ัาตัวัเองม้ีสุขภาพื่แข็งแรง	ด้้แลตนี้เองได้�บ�าง	ร�อยละ	34.3	
คิ์ด้ว่ัาสุขภาพื่แข็งแรง	ด้้แลตนี้เองได้�ทั�งห์มีด้	ร�อยละ	25.5	คิ์ด้ว่ัาไม่ีแข็งแรง	แต่ด้้แล
ตนี้เองได้�		บทบาทในี้ค์รอบค์รัวั	ส่วันี้ให์ญ่เป็นี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวัและไม่ีม้ีบทบาท
ห์ร่อตำาแห์น่ี้งทางสังค์มี
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Relationships Between Health Literacy and Personal Factors and Health Behaviors of Hypertension Patients
in Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province

 ส่วนท่ี 2 ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอย่างร�อยละ	98.70	
ม้ีระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่โด้ยรวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บด้้มีาก	 พิื่จูารณาองค์์ประกอบ	
ทั�ง	6	ด้�านี้	พื่บว่ัา	
	 1)	 ด้�านี้ค์วัามีร้�	 ค์วัามีเข�าใจูด้�านี้สุขภาพื่	 อย้่ในี้ระดั้บด้้มีาก	 ร�อยละ	 51.43	
ระดั้บพื่อใช้�	ร�อยละ	47.79	พื่บว่ัา	ร�อยละ	51.7	ตอบผิู้ด้	ในี้เร่�องการปฏิิบัติตัวัเม่ี�อ
ม้ีอาการข�างเค้์ยงจูากการใช้�ยาค์วับคุ์มีโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง
	 2)	ด้�านี้การเข�าถึุงข�อม้ีลและบรกิารสุขภาพื่	อย้ใ่นี้ระดั้บด้้มีาก	ร�อยละ	94.29	
ระดั้บพื่อใช้�	ร�อยละ	4.42	พื่บว่ัา	สามีารถุแสวังห์าข�อม้ีลและบริการสุขภาพื่ได้�	แต่
ยังไม่ีสามีารถุนี้ำามีาตัด้สินี้ใจูให์�ถุ้กต�องแม่ีนี้ยำา									
	 3)	ด้�านี้การส่�อสารข�อม้ีลทางสขุภาพื่	อย้ใ่นี้ระด้บัด้้มีากร�อยละ	97.66	ระดั้บ
ไม่ีด้้พื่อ	 ร�อยละ	 1.30	พื่บว่ัา	 สามีารถุท้�จูะฟัง	 พ้ื่ด้	 อ่านี้เข้ยนี้เพ่ื่�อส่�อสารให์�ผู้้�อ่�นี้
เข�าใจูยอมีรับการปฏิิบัติตามีได้�	โด้ยประเด็้นี้ท้�ม้ีการปฏิิบัติได้�นี้�อย	ค่์อ	เม่ี�อไม่ีเข�าใจู
ในี้เน่ี้�อท้�ได้�รับฟังห์ร่ออ่านี้สามีารถุขอค์วัามีช้ว่ัยเห์ล่อจูากบคุ์ค์ลอ่�นี้เพ่ื่�อให์�เข�าใจูในี้
ข�อม้ีล
	 4)	การจัูด้การตนี้เองทางสุขภาพื่	ในี้ระดั้บพื่อใช้�	ร�อยละ		62.86	ระดั้บด้้มีาก		
ร�อยละ	37.14	พื่บว่ัา	 ม้ีการจัูด้การเง่�อนี้ไขทั�งด้�านี้อารมีณ์	ค์วัามีต�องการภายในี้
ตนี้เองและการจัูด้การสภาพื่แวัด้ล�อมีท้�เป็นี้อุปสรรค์ต่อสุขภาพื่ได้�บ�าง	
	 5)	 ด้�านี้การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึ	 อย้่ในี้ระด้ับด้้มีาก	 ร�อยละ	 82.08	
ระดั้บพื่อใช้�	ร�อยละ	17.92		พื่บว่ัา	ม้ีการคิ์ด้วิัเค์ราะห์์	ยอมีรับ	และเช่้�อถุ่อข�อม้ีล
ท้�เผู้ยแพื่ร่ผู่้านี้ส่�อก่อนี้ท้�จูะนี้ำามีาปฏิิบัติ
	 6)	ด้�านี้การตัด้สินี้ใจูเล่อกปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีทางสุขภาพื่	อย้ใ่นี้ระดั้บปานี้กลาง		
ร�อยละ	65.97	ระดั้บด้้	ร�อยละ	21.04	พื่บว่ัา	ร�อยละ	53.2	ม้ีการตัด้สินี้ใจูในี้การ
เล่อกรับประทานี้อาห์ารท้�ผิู้ด้	และ	ร�อยละ	51.7	ยงัตัด้สินี้ใจูปรับเปล้�ยนี้พื่ฤติกรรมี
เม่ี�อถุ้กทักว่ัาอ�วันี้ขึ�นี้	ค่์อ	อด้อาห์าร	แต่ส่วันี้ให์ญ่ก็ให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อการปฏิิบัติ	3อ.	
2ส.	
 ส่วนท่ี 3 ระดับพฤติกรรมสุขภาพ	พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอย่างม้ีระดั้บพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่	ตามีห์ลัก	3อ.	2ส.	อย้ใ่นี้ระดั้บด้้มีาก	ร�อยละ	84.42	
	 ด้�านี้การรับประทานี้อาห์าร	 ปฏิิบัติมีากท้�สุด้	 5-6	 วัันี้	 /	 สัปด้าห์์	 ค่์อ	
รับประทานี้อาห์ารทอด้	อาห์ารมัีนี้/แกงกะทิ	ร�อยละ	30.4	เติมีนี้ำ�าปลา	ซึ่อส	ก่อนี้
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และระห์ว่ัางการรับประทานี้อาห์ารร�อยละ	 46.5	 รับประทานี้ผู้ลไมี�ท้�ม้ีรสห์วัานี้	
ร�อยละ	53.2	และ	ใส่ผู้งปรุงรส	เช่้นี้	ค์ะนี้อร์	รสด้้	ร�อยละ	29.6	
	 ด้�านี้การออกกำาลังกายและการจูดั้การค์วัามีเค์ร้ยด้		พื่บวัา่	นี้อนี้ห์ลบัพัื่กผู่้อนี้	
วัันี้ละ	6-8	ชั้�วัโมีง	ทุกวัันี้	ร�อยละ	40.0	ออกกำาลังกายต่อเน่ี้�อง	อย่างนี้�อยวัันี้ละ	
30	นี้าท้	 ส่วันี้ให์ญ่ปฏิิบัติ	5-6	 วัันี้	/	 สัปด้าห์์	ร�อยละ	49.1	และสามีารถุจัูด้การ
ค์วัามีเค์ร้ยด้และวิัตกกังวัลได้�	ทุกวัันี้	ร�อยละ	44.9		
	 ด้�านี้การไม่ีด่้�มีสุราและไม่ีส้บบุห์ร้�	พื่บว่ัา	ไม่ีด่้�มีสุราห์ร่อเค์ร่�องด่้�มีแอลกอฮอล์	
ร�อยละ	81.0	ไม่ีส้บบุห์ร้�ห์ร่อยาเส�นี้	ร�อยละ		82.3	
 ส่วนท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ พื่บวั่า	 ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่โด้ยรวัมีมี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 (r	 =.112	 p	 =.028)	 จูำาแนี้กตามีองค์์
ประกอบทั�ง	6	ด้�านี้		พื่บว่ัา	ด้�านี้ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจู	(r=.128.	,p=.012	)	ด้�านี้การ
ส่�อสารข�อม้ีลทางสุขภาพื่	(r	=.104	p	=.042.)		ด้�านี้การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึ	
(r	=.143	p	=.005)	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้
โลหิ์ตส้ง	อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05	ส่วันี้ด้�านี้การเข�าถึุงข�อม้ีลและบริการ
สุขภาพื่	(r	=.104	p	=.042)	ด้�านี้การจูดั้การตนี้เองทางสขุภาพื่	(r	=.045	p	=.373)		
และด้�านี้การตัด้สินี้ใจูเล่อกปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	 (r	 =.088	 p	 =.086)	 	 ไม่ีม้ี
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง
 ส่วนท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพ 
พื่บว่ัา	 เพื่ศึ	 อาช้้พื่	 โรค์ร่วัมี	 ระยะเวัลาท้�ป่วัยเป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 การรับร้�
ภาวัะสุขภาพื่ของตนี้เอง	 จูำานี้วันี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวั	 และ	บทบาทในี้ค์รอบค์รัวั	
ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 อย่างม้ีนัี้ย
สำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05	ดั้งตารางท้�	2
 ส่วนท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วน
บุคคล พื่บว่ัา	เพื่ศึ	อายุ	อาช้้พื่	ค์วัามีเพ้ื่ยงพื่อของรายได้�	ระยะเวัลาท้�ป่วัยเป็นี้โรค์
ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่ของตนี้เอง	 	จูำานี้วันี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวั	
และบทบาทห์ร่อตำาแห์น่ี้งทางสังค์มีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของ
ผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	.05		ดั้งตารางท้�		2
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ตารางท่ี 2	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่และ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัย	โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	(N=385)

ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ทางสุขภาพ

X2 p-value X2 p-value

-เพื่ศึ 47.78 .001* 32.46 .028*

-อายุ 16.13 .514 32.21 .030*

-สถุานี้ภาพื่ 40 .212 35.07 .606

-การศึึกษา 78.34 .682 118.40 .052

-อาช้้พื่ 142.08 .000* 212.27 .000*

-รายได้�เฉล้�ยต่อเด้่อนี้ 39.42 .881 191.42 .136

-ค์วัามีเพื่้ยงพื่อของรายได้� 17.19 .441 617.69 .000*

-โรค์ร่วัมีอ่�นี้ๆ 185.44 .038* 71.82 .089

-ระยะเวัลาท้�ป่วัยเป็นี้
โรค์ค์วัามีด้ันี้โลห์ิตส้ง

484.77 .000* 31.98 .031*

-การค์วับค์ุมีระด้ับค์วัามี
ด้ันี้โลห์ิต

15.69 .564 15.73 .675

-ค์วัามีเห์็นี้ต่อภาวัะสุขภาพื่
ของตนี้เอง

75 .016* 84.98 .010*

-จูำานี้วันี้สมีาช้ิกในี้ค์รอบค์รัวั 105.5 .002* 121.31 .001*

-บทบาทในี้ค์รอบค์รัวั 43.98 .000* 17.24 .573

-บทบาทห์ร่อตำาแห์นี้่งทาง
สังค์มี

22.96 .924 100.82 .000*

*	p	<	.05

การอภิปรายผู้ลการวิจัย 
	 1.	ระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	โด้ยรวัมีของ
กลุ่มีตัวัอย่างอย้่ในี้ระดั้บด้้มีาก	ร�อยละ	98.70	และระดั้บพื่อใช้�	ร�อยละ	1.30																																																																																																																									
	 2.	ระดั้บพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ในี้ผู้้�ป่วัยค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 โด้ยรวัมีปฏิิบัติ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ตามีห์ลัก	3อ	2ส	อย้่ในี้ระดั้บด้้มีาก	ร�อยละ	84.42		รองลงมีา	
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ค่์อ	ระดั้บพื่อใช้�	ร�อยละ	15.58		ส่วันี้ให์ญ่ไม่ีด่้�มีสุราไม่ีส้บบุห์ร้�	สามีารถุออกกำาลัง
กาย	 และจัูด้การอารมีณ์	 ค์วัามีเค์ร้ยด้ได้�	 แต่ยังค์งม้ีการรับประทานี้อาห์ารทอด้	
อาห์ารมีันี้/แกงกะทิ	 เติมีนี้ำ�าปลา	 ซึ่อส	 ลงในี้อาห์ารทั�งก่อนี้และระห์วั่างการรับ
ประทานี้	และการใส่ผู้งปรุงรส	เช่้นี้	ค์ะนี้อร์	รสด้้	ในี้การปรุงอาห์าร	และรับประทานี้
ผู้ลไมี�รสห์วัานี้
	 3.	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่กับปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	 และ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 ในี้อำาเภอโนี้นี้ส้ง	 จัูงห์วััด้
นี้ค์รราช้ส้มีา	พื่บวัา่	ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่โด้ยรวัมี	ม้ีค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 จูากการศึึกษา	 พื่บว่ัา	 กลุ่มีตัวัอย่างท้�
เข�ารับการรักษาท้�สถุานี้บริการสุขภาพื่	 จูะได้�รับการสอนี้และแนี้ะนี้ำา	 ข�อม้ีล
เก้�ยวักับการด้้แลสุขภาพื่	 เนี้�นี้ยำ�าการปฏิิบัติตัวัให์�กับผู้้�ป่วัยและเมี่�อพื่บผู้้�ป่วัยท้�ม้ี
ระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งท้�ส้งทุกค์รั�งจูากเจู�าห์นี้�าท้�ทันี้ท้	 ทั�งรายบุค์ค์ลและบางค์รั�ง
ก็เป็นี้การให์�สุขศึึกษารายกลุ่มี	ซึึ่�งค์วัามีร้�เร่�องเดิ้มีซึ่ำ�าๆ	แต่อาจูไม่ีตรงกับปัญห์าของ
ผู้้�ป่วัย	 และส่วันี้ให์ญ่เป็นี้ผู้้�ส้งอายุ	 ซึึ่�งไมีสามีารถุจูด้จูำาสิ�งท้�เจู�าห์นี้�าท้�สาธิารณสุข
ให์�ค์วัามีร้�ได้�ทั�งห์มีด้	 รวัมีถุึงการนี้ัด้ติด้ตามีให์�มีาวััด้ค์วัามีด้ันี้ซึ่ำ�า	 ห์ร่อเจู�าห์นี้�าท้�
อาสาสมัีค์รสาธิารณสุขประจูำาห์ม่้ีบ�านี้ออกไปวััด้ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตให์�ท้�บ�านี้	อาจูจูะม้ี
การล่มีค์วัามีร้�	บางเร่�องท้�เจู�าห์นี้�าท้�ได้�อบรมีไป	จึูงพื่บว่ัา	ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่
ในี้ภาพื่รวัมีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	
แสงเด่้อนี้	กิ�งแก�วั	และ	นุี้ศึรา	ประเสริฐศึร้	(2558)	ได้�ศึึกษาค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิของค์วัามี
รอบร้�ทางสุขภาพื่และพื่ฤตกิรรมีสุขภาพื่ในี้ผู้้�ส้งอายทุ้�ม้ีโรค์เร่�อรัง	พื่บว่ัา	ค์วัามีรอบร้�
ทางสุขภาพื่ม้ีผู้ลต่อพื่ฤติกรรมีทางสุขภาพื่	โด้ยผู้้�ส้งอายทุ้�ม้ีค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่
เพ้ื่ยงพื่อจูะสามีารถุเล่อกรับข�อม้ีลข่าวัสารและนี้ำาค์วัามีร้�มีาเล่อกปฏิิบัติกับตนี้เอง
ได้�อย่างถุ้กต�องและเห์มีาะสมี	จูำาแนี้กตามีองค์์ประกอบทั�ง	6	ด้�านี้	ดั้งน้ี้�
	 	 1)	 ด้�านี้ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจูทางสุขภาพื่	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ	จูากแนี้วัคิ์ด้ของ	
Nutbeam	 (2009)	 ท้�กล่าวัว่ัา	 ค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่จูะเกิด้ขึ�นี้ได้�ต�องม้ีปัจูจัูย
พ่ื่�นี้ฐานี้	ค่์อ	ค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจูของบุค์ค์ลท้�ม้ีอย้่เดิ้มี	ซึึ่�งทักษะเห์ล่าน้ี้�จูะพัื่ฒนี้าได้�
ต�องมี้กระบวันี้การคิ์ด้วิัเค์ราะห์์	 ติด้ต่อส่�อสารท้�มี้ประสิทธิิภาพื่	 ทำาให์�บุค์ค์ลเกิด้
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การปรับเปล้�ยนี้ข�อม้ีลท้�ได้�รับและนี้ำามีาปฏิิบัติ	 พัื่ฒนี้าตัวัเองจูนี้เกิด้การปฏิิบัติ
พื่ฤตกิรรมีสขุภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้	จูากการศึึกษา	พื่บวัา่	กลุ่มีตัวัอยา่งส่วันี้ให์ญม้่ีระดั้บค์วัามี
ร้�ค์วัามีเข�าใจูอย้่ในี้ระดั้บด้้มีาก	 สามีารถุอ่านี้ออกเข้ยนี้ได้�	 ทำาให์�ศึึกษาห์าค์วัามีร้�
ด้�วัยตนี้เอง	และระด้บัพื่ฤติกรรมีสขุภาพื่ของผู้้�ป่วัยอย้ใ่นี้ระดั้บด้้มีากเช่้นี้กันี้	แมี�จูะ
เป็นี้ผู้้�ส้งอายุก็ได้�รับการสนัี้บสนุี้นี้ทางค์รอบค์รัวัและสังค์มี	ในี้ด้�านี้การด้้แลกระตุ�นี้
และติด้ตามีจูากผู้้�ด้้แลห์ร่อบุค์ค์ลในี้ค์รอบค์รัวั	 ในี้เร่�องการรับประทานี้อาห์าร
สุขภาพื่	ยา	การออกกำาลังกาย	และการเจ็ูบป่วัยมีานี้านี้	ทำาให์�มีค้์วัามีร้�เก้�ยวักบัโรค์
ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอย้ใ่นี้ระดั้บด้้มีาก	เพ้ื่ยงร�อยละ	51.43	รองลงมีา	ค่์อ	ระดั้บพื่อใช้�	
และ	ร�อยละ	47.79		สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	มีนี้ตร้	นี้รสิงห์์	และค์ณะ	(2562)	
พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอย่างม้ีค์วัามีร้�ค์วัามีเข�าใจูถุ้กต�องเปน็ี้ส่วันี้มีากเพ้ื่ยงพื่อต่อการปฏิิบัติ
ตนี้เพ่ื่�อสุขภาพื่ท้�ด้้		
	 	 2)	 ด้�านี้การเข�าถึุงข�อม้ีลและบริการสุขภาพื่	 ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับ
พื่ฤตกิรรมีสขุภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีด้นัี้โลห์ติส้ง	เน่ี้�องจูากกลุ่มีตวััอยา่งส่วันี้ให์ญ่
ม้ีอายุมีากท้�สุด้ในี้ช่้วังอายุ	70-79	ปี	ม้ีอาช้้พื่เกษตรกรรมี	ถึุงแมี�ว่ัาระดั้บของการ
เข�าถึุงข�อม้ีลและบรกิารสขุภาพื่อย้ใ่นี้ระด้บัท้�ด้้มีาก	ค่์อ	การเด้นิี้ทางไปตรวัจูตามีนี้ดั้	
การวััด้ระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตท้�สถุานี้บริการสุขภาพื่ใกล�บ�านี้ห์ร่ออาสาสมัีค์ร
สาธิารณสุขได้�	 แต่ยังม้ีปัญห์าการแสวังห์าข�อม้ีลบริการสุขภาพื่จูากห์ลายแห์ล่งท้�
น่ี้าเช่้�อถุ่อเพ้ื่ยงพื่อ	 และม้ีปัญห์าการค์�นี้ค์วั�าข�อม้ีลสุขภาพื่	 จูากส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่	
อินี้เทอร์เน็ี้ต	ด้�วัยเป็นี้พ่ื่�นี้ท้�ช้นี้บท	ห์น่ี้วัยบริการสุขภาพื่อย้ห่่์างไกล	อาจูจูะแสวังห์า
ข�อม้ีลและบริการสุขภาพื่ได้�บ�างแต่ยังไม่ีสามีารถุนี้ำาใช้�ในี้การตัด้สินี้ใจูให์�ถุ้กต�อง
แม่ีนี้ยำาได้�	ซึึ่�งค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ด้�านี้การจัูด้การตนี้เองของกลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้
ให์ญ่อย้ใ่นี้ระดั้บพื่อใช้�	สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	กรฐณธัิช้	ปัญญาใส	และค์ณะ	
(2560)	 พื่บว่ัา	 การเข�าถึุงข�อม้ีลและการบริการสุขภาพื่อย้่ในี้ระดั้บพื่อใช้�	 ทั�งน้ี้�
เน่ี้�องจูากผู้้�ส้งอายุกลุ่มีเส้�ยงไม่ีได้�รับการกระตุ�นี้เท่าท้�ค์วัร	 ห์ากม้ีการเข�าถึุงข�อม้ีล
ด้�านี้สุขภาพื่ท้�ด้้ก็จูะส่งผู้ลให์�พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ด้้ขึ�นี้
	 	 3)	ด้�านี้การส่�อสารข�อม้ีลทางสุขภาพื่		ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกบัพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่
ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ	 พื่บว่ัา	 ด้�านี้การส่�อสาร
ข�อม้ีลทางสุขภาพื่ของกลุ่มีตัวัอย่างอย้่ในี้ระดั้บด้้มีาก	 และการส่�อสารข�อม้ีลทาง
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สุขภาพื่ท้�ด้้	 จูะช่้วัยให์�ร้�จัูกวิัธ้ิปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของตนี้เองและค์นี้ใกล�ตัวัท้�
ด้้มีากขึ�นี้	ด้�วัยเป็นี้พ่ื่�นี้ท้�ช้นี้บท	บ�านี้ติด้กันี้	เดิ้นี้ทางมีารับบริการสุขภาพื่แต่ละค์รั�ง
ต�องเห์มีารถุมีาพื่ร�อมีกันี้	 ทำาให์�ผู้้�ป่วัยได้�พ้ื่ด้คุ์ยส่�อสารแลกเปล้�ยนี้กันี้	 ร่วัมีกับ
สอบถุามีกับเจู�าห์นี้�าท้�สาธิารณสุขทุกค์รั�ง	โด้ยส่วันี้ให์ญ่สามีารถุท้�จูะฟัง	พ้ื่ด้	อ่านี้	
เข้ยนี้	เพ่ื่�อส่�อสารให์�ตนี้เองและผู้้�อ่�นี้เข�าใจูและยอมีรับการปฏิิบัติตามีได้�บ�างแต่ยัง
ไม่ีเช้้�ยวัช้าญพื่อ	สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	แจู่มีจัูนี้ทร์	วัรรณปะเก	(2561)	พื่บว่ัา	
การส่�อสารข�อม้ีลทางสุขภาพื่	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิเชิ้งบวักกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	
เน่ี้�องจูากกลุ่มีเส้�ยงได้�รับการส่�อสารข�อม้ีลสุขภาพื่ท้�ด้้	 	ทำาให์�ร้�จัูกวิัธ้ิรักษาสุขภาพื่
ของตนี้เองและค์นี้ใกล�ตัวั
	 	 4)	 ด้�านี้การจูัด้การตนี้เองทางสุขภาพื่	 	 ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 จูะเห็์นี้ได้�ว่ัาด้�านี้การจัูด้การตนี้เองทาง
สุขภาพื่ส่วันี้ให์ญ่อย้ใ่นี้ระดั้บพื่อใช้�	ไม่ีได้�ม้ีการกำาห์นี้ด้เป้าห์มีาย	ร่วัมีกับไม่ีได้�ม้ีการ
ทบทวันี้วิัธ้ิการปฏิิบัติของตนี้เองว่ัาถุ้กต�องห์ร่อไม่ี	การจัูด้การเง่�อนี้ไขทั�งด้�านี้อาห์าร	
อารมีณ	์ค์วัามีต�องการภายในี้ตนี้เองและการจูดั้การสภาพื่แวัด้ล�อมีท้�เป็นี้อุปสรรค์
ต่อสุขภาพื่ของตนี้เองได้�บ�าง	แมี�อายมุีากขึ�นี้	แต่ก็ม้ีผู้้�ด้้แลห์ร่อสมีาช้กิในี้ค์รอบค์รัวั
ค์อยช่้วัยเห์ล่อสนัี้บสนุี้นี้	พิื่จูารณาตดั้สินี้ใจูในี้การปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ให์�	ทำาให์�
ม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ด้้ขึ�นี้	แต่ยงัม้ีการจัูด้การทางสุขภาพื่ของตนี้เองในี้ระดั้บท้�พื่อใช้�	
สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	มีนี้ตร้	นี้รสิงห์์	และค์ณะ	(2562)	 พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอยา่ง
ม้ีการจัูด้การตนี้เองในี้ระดั้บพื่อใช้�เช่้นี้กันี้
	 	 5)	 ด้�านี้การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึ	 	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ	พื่บว่ัา	ระดั้บการ
ร้�เท่าทันี้ส่�อของกลุ่มีตัวัอย่างอย้่ในี้ระดั้บท้�ด้้มีาก	 ส่งผู้ลให์�พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ด้้ขึ�นี้
เช่้นี้กันี้	แมี�ว่ัาอย้ใ่นี้วััยส้งอายุ	แต่ก็ได้�ม้ีการคิ์ด้วิัเค์ราะห์์ห์ร่อตรวัจูสอบก่อนี้เช่้�อถุ่อ
ในี้ข�อม้ีลท้�เผู้ยแพื่ร่ผู่้านี้ส่�อโทรทัศึน์ี้	วิัทยุ	และผู้้�ท้�มีาขายยาสมุีนี้ไพื่รตามีบ�านี้	ม้ีการ
สอบถุามีกบับุค์ค์ลในี้ค์รอบค์รวัั	แลกเปล้�ยนี้พ้ื่ด้คุ์ยกับผู้้�ป่วัยด้�วัยกันี้และเจู�าห์นี้�าท้�
สาธิารณสุขก่อนี้ทุกค์รั�งท้�จูะปฏิิบัติ	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	 แจู่มีจัูนี้ทร์	
วัรรณปะเก	(2561)	พื่บว่ัา	ด้�านี้การร้�เท่าทันี้ส่�อและสารสนี้เทศึม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	การท้�กลุ่มีเส้�ยงร้�เท่าทันี้ส่�อด้�านี้สุขภาพื่จูะส่งผู้ลให์�ม้ีพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้ด้�วัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Relationships Between Health Literacy and Personal Factors and Health Behaviors of Hypertension Patients
in Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province

	 	 6)	ด้�านี้การตัด้สินี้ใจูเล่อกปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับ
พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	 กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่ม้ีการ
ตัด้สินี้ใจูอย้ใ่นี้ระดั้บพื่อใช้�	ไม่ีสามีรถุตัด้สินี้ใจูเล่อกรับประทานี้อาห์าร	ด้้แลร้ปร่าง	
และการด้้แลตนี้เองเม่ี�อม้ีอาการผิู้ด้ปกติได้�ด้้เท่าท้�ค์วัร	ส่วันี้ให์ญ่อย้ใ่นี้ช่้วังวััยส้งอายุ	
จูะม้ีผู้้�ด้้แลห์ร่อสมีาช้กิในี้ค์รอบค์รวััท้�ช่้วัยเห์ล่อสนัี้บสนุี้นี้	เอาใจูใส่	พิื่จูารณาตดั้สินี้ใจู
ช้้�แนี้ะพื่ฤติกรรมีท้�เห์มีาะสมีให์�	ทำาให์�ม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ด้้ขึ�นี้	สอด้ค์ล�องกับการ
ศึึกษาของ	มีนี้ตร้	นี้รสิงห์์	และค์ณะ	 (2562)	พื่บว่ัา	กลุ่มีตัวัอย่างม้ีการตัด้สินี้ใจู
เล่อกปฏิิบัติท้�ถุ้กต�องอย้่ในี้ระดั้บด้้	 อ้กทั�งการท้�ผู้้�ป่วัยแสวังห์าข�อม้ีลและบริการ
สุขภาพื่ได้�บ�าง	แต่ยงัไม่ีสามีารถุจูะนี้ำามีาตดั้สินี้ใจูให์�ถุ้กต�องแมีน่ี้ยำาได้�	อาจูเนี้่�องมีา
จูากช่้องทางการเข�าถึุงข�อม้ีลและบริการสุขภาพื่ยังมีาเพ้ื่ยงพื่อและไมี่เอ่�อต่อการ
เข�าถึุงข�อม้ีลและบริการสุขภาพื่
		 4.	 ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลและพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัย
โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอำาเภอโนี้นี้ส้ง	จัูงห์วััด้นี้ค์รราช้ส้มีา	พื่บว่ัา
	 	 4.1)	เพื่ศึ	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกบัพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่และค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	
แต่ก็ไม่ีสามีารถุตอบได้�ทั�งห์มีด้	 เน่ี้�องจูากงานี้วิัจัูยน้ี้�ม้ีอัตราส่วันี้ของเพื่ศึช้ายและ
ห์ญิงไม่ีเท่ากันี้	เป็นี้เพื่ศึห์ญิง	ร�อยละ	64.9	แมี�เพื่ศึห์ญิงจูะอย้่แต่บ�านี้และม้ีโอกาส
เข�าสังค์มีนี้�อยกว่ัาเพื่ศึช้าย	แต่เพื่ศึห์ญิงม้ีการด้้แลตนี้เอง	เข�ารับบริการทางสุขภาพื่
บ่อยค์รั�ง	รับข�อม้ีลผู่้านี้ส่�อต่างๆ	มีากกว่ัาเพื่ศึช้าย	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	
มีนี้ตร้	นี้รสิงห์์	และค์ณะ	(2562)	พื่บว่ัา	ผู้้�ป่วัยเพื่ศึห์ญิงม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ด้้กว่ัา
เพื่ศึช้าย	ซึึ่�งเม่ี�อพิื่จูารณาประกอบกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	พื่บว่ัา	ผู้้�ป่วัยเพื่ศึช้าย
และเพื่ศึห์ญงิ	ม้ีค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ไมีแ่ตกต่างกันี้	แสด้งให์�เห็์นี้ว่ัาแมี�จูะมีค้์วัามี
รอบร้�ทางสุขภาพื่อย้ใ่นี้ระดั้บเด้้ยวักันี้	แต่ม้ีการปฏิิบัติตัวัท้�แตกต่างกันี้
	 	 4.2)	อาย	ุม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	แต่ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
กับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	เน่ี้�องจูากกลุ่มีตัวัอย่างทุกค์นี้จูะได้�รับค์วัามีร้�และค์ำาแนี้ะนี้ำา
ในี้การปฏิิบัติตัวัพื่ร�อมีๆ	กันี้ท้�สถุานี้บริการสุขภาพื่ทุกค์รั�ง	ซึึ่�งเป็นี้ค์วัามีร้�เร่�องเดิ้มี
เป็นี้ระยะเวัลานี้านี้	 จึูงเกิด้การปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ท้�ไม่ีแตกต่างกันี้และการ
ศึึกษาน้ี้�ส่วันี้ให์ญ่ม้ีอายุในี้ช่้วังอายุ	70-79	ปี	และเป็นี้ผู้้�ป่วัยโรค์เร่�อรังม้ีระยะเวัลา
ในี้การเจ็ูบป่วัยมีานี้านี้	เกิด้การปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่และประสบการณ์การเร้ยนี้
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ร้�ท้�ซึ่ำ�าเด้ิมีและส่วันี้ให์ญ่ม้ีระด้ับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่โด้ยรวัมีอย้่ในี้ระดั้บด้้มีาก	
เน่ี้�องจูากอายุท้�มีากขึ�นี้ทำาให์�ม้ีการสั�งสมีประสบการณ์ในี้การด้ำาเนิี้นี้ช้้วิัต	การปฏิิบัติ
กิจูวััตรประจูำาวัันี้ท้�เห์ม่ีอนี้เด้มิีทุกวัันี้	เกิด้การรบัร้�	จูด้จูำา	ห์ร่อทำาค์วัามีเข�าใจูข�อม้ีล
ข่าวัสารตามีประสบการณ์เดิ้มี	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาในี้ประเทศึอิห์ร่านี้	 ของ	
Chajaee	F	และค์ณะ	(2561)	พื่บว่ัา	อายุม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	
(p	<.001)	และการศึึกษาของ	แจู่มีจัูนี้ทร์	วัรรณปะเก	 (2561)	  พื่บว่ัา	อายุไม่ีม้ี
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	 เน่ี้�องจูากได้�ศึึกษาเฉพื่าะกลุ่มีประช้าช้นี้ท้�อย้่
ในี้วััยผู้้�ให์ญ่	อย้ใ่นี้เขตพ่ื่�นี้ท้�เด้้ยวักันี้	ทำาให์�การเร้ยนี้ร้�ไม่ีแตกต่างกันี้	
	 	 4.3)	ค์วัามีเพ้ื่ยงพื่อของรายได้�	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	
แต่ไม่ีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	 กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่เป็นี้ผู้้�ส้งอายุท้�
ไม่ีม้ีรายได้�จูากการประกอบอาช้้พื่ไมี่มีากนัี้ก	 ม้ีค์วัามีเพ้ื่ยงพื่อของรายได้�ในี้ระดั้บ
ท้�เพ้ื่ยงพื่อ	แต่ไม่ีเห์ล่อเก็บและไม่ีม้ีห์น้ี้�สินี้	ด้�วัยรายได้�ท้�ได้�รับแต่เพ้ื่ยงพื่อไม่ีต�องไป
ห์ยิบย่มีใค์ร	และเป็นี้ผู้้�ส้งอายุท้�ม้ีค์วัามีสามีารถุในี้การปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ได้�
ด้�วัยตนี้เอง	 ทำาให์�สามีารถุเล่อกปัจูจัูยสิ�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักทางสุขภาพื่ท้�ด้้บ�าง	
และได้�รับการสนัี้บสนุี้นี้จูากค์รอบค์รัวั	ด้้แลเม่ี�อเจ็ูบป่วัย	พื่าไปรับการรักษา	ด้้แล
พื่ฤตกิรรมีสุขภาพื่ท้�ไม่ีเห์มีาะสมี	รวัมีถุงึพ้ื่ด้คุ์ย	บอกเลา่	แลกเปล้�ยนี้ข�อม้ีลข่าวัสาร
ทางสุขภาพื่กับผู้้�ป่วัย	ผู้้�ส้งอายเุกิด้การจูด้จูำาและปฏิิบัติ	เกิด้ประสบการณ์ท้�ด้้ส่งผู้ล
ต่อค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้	สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	วัรารัตน์ี้	ทิพื่ย์รัตน์ี้	
และค์ณะ	 (2561)	 พื่บว่ัา	 ผู้้�ส้งอายุโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งท้�ม้ีโรค์ร่วัมีส่วันี้ให์ญ่ม้ี
รายได้�เฉล้�ยอย่้ในี้ระด้ับเพ้ื่ยงพื่อในี้การด้ำาเนิี้นี้ช้้วิัตในี้วััยส้งอายุ	 ร�อยละ	 54.10	
แต่ไม่ีสามีารถุทำานี้ายพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งได้�
	 	 4.4)	โรค์ร่วัมีอ่�นี้ๆ	ม้ีค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤตกิรรมีสขุภาพื่	แต่ไม่ีม้ีค์วัามีพื่นัี้ธ์ิ
กับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่ม้ีโรค์เร่�อรังอ่�นี้ๆ	ร่วัมีด้�วัย	จูะได้�
รับค์วัามีร้�และการปฏิิบัติตัวัจูากเจู�าห์นี้�าท้�สาธิารณสุขในี้เร่�องท้�ค์ล�ายค์ลึงกันี้ซึ่ำ�าๆ	
เดิ้มีๆ	 ได้�รับการสนัี้บสนุี้นี้ทางสังค์มีในี้ด้�านี้การด้้แล	 กระตุ�นี้และติด้ตามี	 การรับ
ประทานี้อาห์ารสุขภาพื่	การออกกำาลังกาย	และการรับประทานี้ยา	การท้�ม้ีห์ลาย
โรค์ส่งผู้ลให์�ผู้้�ป่วัยสนี้ใจูพื่ฤตกิรรมีสขุภาพื่ของตนี้เองมีากขึ�นี้	ม้ีทักษะในี้การเผู้ช้ญิ
ปัญห์าตา่งๆ	ได้�ด้้	ทำาให์�ม้ีพื่ฤติกรรมีสขุภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้ตามีประสบการณก์ารด้้แลตนี้เอง	
แต่ไม่ีสามีารถุทำานี้ายค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งได้�



215

9

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Relationships Between Health Literacy and Personal Factors and Health Behaviors of Hypertension Patients
in Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province

	 	 4.5)	ระยะเวัลาท้�เป็นี้โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้ง	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่และค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่ม้ีระยะเวัลาท้�ป่วัยเป็นี้
โรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งอย่้ในี้ช่้วัง	1-10	ปี	เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงทางด้�านี้ร่างกายและ
จิูตใจู	ได้�รับค์วัามีร้�	ข�อม้ีลข่าวัสารจูากเจู�าห์นี้�าท้�	เพ่ื่�อนี้ผู้้�ป่วัยด้�วัยกันี้	ห์ร่อส่�อต่างๆ	
ม้ีค์วัามีเข�าใจูเก้�ยวักับโรค์	เกิด้การเร้ยนี้ร้�และม้ีประสบการณ์ในี้การด้้แลตนี้เองให์�
ม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ด้้	 เพ่ื่�อรักษาอาการเจ็ูบป่วัยมีานี้านี้	 ส่งผู้ลให์�เกิด้ค์วัามีรอบร้�
ทางสุขภาพื่ท้�ด้้ขึ�นี้	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	 วัรารัตน์ี้	 ทิพื่ย์รัตน์ี้	 และค์ณะ 

(2561)	 พื่บวั่า	 ระยะเวัลาเป็นี้โรค์ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของ
ผู้้�ส้งอายุภาวัะค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งท้�ม้ีโรค์ร่วัมี	 โด้ยผู้้�ป่วัยม้ีระยะเวัลาการเป็นี้โรค์อย้่
ในี้ช้่วัง	 6-10	 ปี	 มีากท้�สุด้	 ส่งผู้ลให์�ผู้้�ป่วัยม้ีค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ท้�เพิื่�มีขึ�นี้ตามี
ประสบการณก์ารด้้แลตนี้เอง	และการศึึกษาของ	ญาด้า	เร้ยมีริมีมีะดั้นี้	(2561)	พื่บ
ว่ัา	ส่วันี้ให์ญ่ป่วัยอย้่ในี้ช่้วังนี้�อยกว่ัา	5	ปี	ม้ีพื่ฤติกรรมีอย้่ในี้ระดั้บปานี้กลาง	และ
ช่้วัง	5-10	ปี	ม้ีพื่ฤติกรรมีอย้่ในี้ระดั้บส้ง
	 	 4.6)	 การรับร้�ภาวัะสุขภาพื่ของตนี้เอง	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่และค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	 กล่าวัค่์อ	 ห์ากผู้้�ป่วัยม้ีค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ในี้ค์วัามี
สามีารถุของตนี้เอง	 จูะสามีารถุปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ได้�อย่างถุ้กต�องและจูะ
สามีารถุค์วับคุ์มีค์วัามีดั้นี้โลหิ์ต	ไม่ีให์�เกิด้ภาวัะแทรกซึ่�อนี้จึูงม้ีการปฏิิบตัพิื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่ได้�ด้้และอย่างต่อเน่ี้�อง	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	 อรัญญา	 นี้ามีวังศึ์	
(2557)	พื่บว่ัา	การรับร้�ค์วัามีสามีารถุของตนี้เอง	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิทางบวักกับค์วัามี
ร่วัมีม่ีอในี้การรักษา	 โด้ยห์ากม้ีค์วัามีเช่้�อในี้ค์วัามีสามีารถุของตนี้เองส้งทั�งในี้ด้�านี้
การปฏิิบัติตัวั	การรับประทานี้ยาปรับเปล้�ยนี้การด้ำาเนิี้นี้ช้้วิัต	จูะนี้ำาไปส่้การค์วับคุ์มี
ระดั้บค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตได้�ด้้
	 	 4.7)	 จูำานี้วันี้สมีาช้ิกในี้ค์รอบค์รัวั	 ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่
และค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่ม้ีจูำานี้วันี้สมีาชิ้ก	4-6	ค์นี้	ร�อยละ	
61.56		สมีาชิ้กทุกค์นี้อย้ร่่วัมีกันี้	การม้ีส่วันี้ร่วัมีของสมีาชิ้กห์ลายค์นี้และห์ลายช่้วัง
อายุทำาให์�ม้ีการเร้ยนี้ร้�ร่วัมีกันี้	การพ้ื่ด้คุ์ยแลกเปล้�ยนี้ข่าวัสารนี้ำาไปส่้การพิื่จูารณา
ตัด้สินี้ใจูการปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ท้�ด้้ร่วัมีกันี้	การนี้ำาผู้้�ป่วัยเข�ารับบริการสุขภาพื่
ได้�ทุกค์รั�ง	เน่ี้�องจูากบุค์ค์ลในี้ค์รอบค์รวััเป็นี้บุค์ค์ลใกล�ชิ้ด้สนิี้ทสนี้มี	ทำาให์�ผู้้�ป่วัยเช่้�อ
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และไวั�วัางใจูในี้การรับฟังค์ำาแนี้ะนี้ำา	ส่งผู้ลให์�เกิด้การม้ีระดั้บค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่
ท้�ด้้ขึ�นี้	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	 พื่ิษณุรักษ์	 กันี้ทว้ั	 และ	 สถิุรกร	 พื่งศึ์พื่านี้ิช้	
(2562)	พื่บว่ัา	การอย้่อาศัึยท้�ม้ีผู้้�อ่�นี้ร่วัมีด้�วัย	ตั�งแต่	1-3	ค์นี้ขึ�นี้ไป	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
กับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่
	 	 4.8)	บทบาทในี้ค์รอบค์รัวั	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	แต่ไม่ีม้ี
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่	 กลุ่มีตัวัอย่างส่วันี้ให์ญ่ม้ีมีากท้�สุด้ในี้ช่้วัง
อายุ	70-79	ปี	ม้ีบทบาท	ค่์อ	เป็นี้สมีาชิ้กในี้ค์รอบค์รัวั	ร�อยละ	85.5	โด้ยม้ีบุตรท้�
อย้่ในี้ช่้วังวััยทำางานี้เป็นี้หั์วัห์นี้�าค์รอบค์รัวัและเป็นี้ผู้้�ด้้แล	 ได้�รับการสนัี้บสนุี้นี้	
เอาใจูใส่เร่�องการรับประทานี้อาห์าร	พื่าผู้้�ป่วัยไปรับการตรวัจูตามีนี้ดั้และจูดั้เตร้ยมี
ยา	 รวัมีถึุงการส่�อสารข�อม้ีล	 ช่้วัยเห์ล่อพิื่จูารณาตัด้สินี้ใจูในี้การปฏิิบัติพื่ฤติกรรมี
สุขภาพื่	 โด้ยผู้้�ส้งอายุท้�อย้่กับบุตรห์ลานี้จูะม้ีค์วัามีวิัตกกังวัลนี้�อย	 และม้ีการด้้แล
ตนี้เองด้้ท้�ด้้กว่ัา	สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	จุูฑ์าภรณ์	ทองญวันี้	(2557)	พื่บว่ัา	
ผู้้�ป่วัยท้�เป็นี้สมีาช้กิในี้ค์รอบค์รัวั	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่และม้ีบทบาท
สำาคั์ญยิ�งในี้การสนัี้บสนุี้นี้ค์นี้ในี้ค์รอบค์รัวั	 แต่ไม่ีสามีารถุทำานี้ายค์วัามีรอบร้�ทาง
สุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งได้�
	 	 4.9)	บทบาททางสงัค์มี	ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่แตไ่ม่ีม้ี
ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	กลุ่มีตัวัอยา่งส่วันี้ให์ญไ่ม่ีม้ีบทบาทห์ร่อตำาแห์น่ี้ง
ทางสังค์มี	 บางท่านี้ม้ีบุตรท้�อาศัึยอย้่บ�านี้เด้้ยวักันี้และข�างเค้์ยงเป็นี้อาสาสมัีค์ร
ประจูำาห์ม่้ีบ�านี้และผู้้�ให์ญ่บ�านี้ห์ร่อกำานัี้นี้	 ก็จูะได้�รับการตรวัจูวััด้ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ต
พื่ร�อมีกับค์ำาแนี้ะนี้ำาในี้การปฏิิบัติพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่บ่อยค์รั�ง	 ทำาให์�ได้�รับการ
ถุ่ายทอด้ค์วัามีร้�ท้�ถุ้กต�อง	ข�อม้ีลข่าวัสาร	การพ้ื่ด้คุ์ยถุามีปัญห์าสุขภาพื่	ม้ีแบบอย่าง
ท้�ด้้ในี้การสร�างเสรมิีสุขภาพื่จูากผู้้�ท้�ม้ีบทบาทห์ร่อตำาแห์นี้ง่ทางสงัค์มี	จูากการศึึกษา	
พื่บว่ัา	ผู้้�ท้�ม้ีบทบาทห์ร่อตำาแห์น่ี้งทางสังค์มีม้ีเพ้ื่ยง	18	ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้	ร�อยละ	4.7	จึูง
ไม่ีสามีารถุทำานี้ายพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่และค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่ของผู้้�ป่วัยโรค์
ค์วัามีดั้นี้โลหิ์ตส้งได้�ทั�งห์มีด้	ส่วันี้	สถุานี้ภาพื่สมีรส	ระดั้บการศึึกษา	รายได้�เฉล้�ย
ต่อเด่้อนี้	การค์วับค์มุีระดั้บค์วัามีด้นัี้โลห์ติ	ไม่ีม้ีค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิกับพื่ฤติกรรมีสขุภาพื่
และค์วัามีรอบร้�ทางสุขภาพื่
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ข่าวัสารและนี้ำาไปใช้�ได้�อย่างถุ้กต�องเห์มีาะสมี
	 	 1.3.	 ห์าวิัธ้ิการท้�เห์มีาะสมีให์�ผู้้�ป่วัยและญาติตระห์นัี้กถึุงผู้ลเส้ยของการ
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ในี้ด้�านี้การค์วับคุ์มีปริมีาณอาห์าร	การปรุงอาห์าร	และการออกกำาลังกาย
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป
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และพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ระห์วั่างกลุ่มีผู้้�ป่วัยท้�สามีารถุและไมี่สามีารถุค์วับค์ุมีระด้ับ
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บทคัดย่อ
	 จูากสภาพื่การณ์ท้�ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ถุ้กให์�ค์วัามีสำาคั์ญเฉพื่าะ
เพ้ื่ยงบริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้ในี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์	 	 ในี้ขณะท้�ธุิรกิจูภาค์เอกช้นี้ตัวัเลข
ค์ะแนี้นี้การกำากับด้้แลกิจูการก็ถุ้กให์�ค์วัามีสำาคั์ญแต่เพ้ื่ยงบริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	 ท้�
ม้ีห์ลักทรัพื่ย์ซ่ึ่�อขายในี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์เท่านัี้�นี้		ทั�งท้�บริษัทจูำากัด้	โด้ยส่วันี้ให์ญ่ในี้
ไทยและของโลกท้�เป็นี้ธุิรกิจูขนี้าด้กลางและยอ่มี	และสว่ันี้ห์นึี้�งเป็นี้ธุิรกิจูค์รอบค์รวัั
ด้�วัยนัี้�นี้	 ม้ีจูำานี้วันี้บริษัท	 จูำานี้วันี้ล้กจู�าง	 ท้�มีากกว่ัาบริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้ในี้
ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์	 ประเด็้นี้ดั้งกล่าวัเป็นี้ปัญห์าท้�เห์ม่ีอนี้กันี้ทั�งในี้ประเทศึไทยและ
ต่างประเทศึ		จูากการศึึกษา	พื่บว่ัา	ประมีวัลกฎห์มีายและพื่าณิช้ยไ์ทย	สว่ันี้บริษัท
จูำากัด้	ยงัม้ีพื่ฒันี้าการท้�แตกต่างจูากกฎห์มีายบริษทัมีห์าช้นี้	จูำากัด้	ในี้ประเด็้นี้ค์วัามี
สอด้รับกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการเพื่ราะระบบกฎห์มีายบริษัทในี้ประเทศึไทย
ยังไม่ีได้�เป็นี้เอกภาพื่	 เห์ม่ีอนี้กฎห์มีายบริษัทต่างประเทศึท้�เศึรษฐกิจูพัื่ฒนี้าแล�วั		
ดั้งน้ี้�	บทค์วัามีน้ี้�จึูงมุ่ีงศึึกษาแนี้วัทางของการนี้ำาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้มีาใช้�
ในี้การพัื่ฒนี้ากฎห์มีายบริษัทจูำากัด้ในี้ประเทศึไทย	 เพ่ื่�อให์�บริษัทจูำากัด้	
ประสบค์วัามีสำาเร็จูในี้แนี้วัทางการด้ำาเนี้ินี้ธุิรกิจูแบบยั�งย่นี้ได้�เช่้นี้เด้้ยวักับบริษัท
มีห์าช้นี้	จูำากัด้	ในี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์
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Application of Good Corporate Governance Principles to Develop Thai Limited Company Law in Thailand

คำาสำาคัญ : บริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้;	ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ;	การพัื่ฒนี้ากฎห์มีาย
บริษัท

Abstact
	 As	a	condition	in	which	good	corporate	governance	principles	
are	 only	 valued	 by	 listed	 companies	 on	 the	 Stock	 Exchange	 of	
Thailand,	 as	well	 as	 the	 corporate	 governance	 scores	 in	 private	
businesses,	it	is	only	featured	by	public	limited	companies	that	have	
securities	traded	on	the	stock	exchange.	Despite	the	fact	that	most	
private	companies	in	Thailand	are	small	and	medium-sized	businesses,	
and	part	of	the	family	business.	The	numbers	of	these	companies	
and	their		employees	are	much	more	than	the	listed	companies	on	
the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand.	 Such	 situations	 cause	 the	 same	
problem	both	in	Thailand	and	abroad.	According	to	the	study,	The	
Civil	 and	Commercial	Code	 in	 the	Limited	Company	 section	also	
developed	differently	from	the	laws	of	Public	Limited	Company	in	
relation	to	the	corporate	governance	principles.	Besides,	the	company	
legal	system	in	Thailand	lacks	unity	compared	to	the	foreign	com-
pany	 laws	 in	 developed	 economies.	 This	 article	 focuses	 on	 the	
guidelines	 for	 applying	 good	 corporate	 governance	 principles	 to	
develop	 the	 laws	 of	 limited	 companies	 in	 Thailand	 	 	 for	 private	
companies	 to	be	successful	 in	sustainable	business	operations	as	
well	as	public	limited	companies	on	the	Stock		Exchange	of	Thailand.
Keywords : Private	 Company	 Limited;	 Corporate	 Governance	

Principles;	Company	Law	Development
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บทนำา
	 ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการจูะม้ีประสิทธิิผู้ลได้�ต�องอาศัึยกฎห์มีาย	กฎระเบ้ยบ
ข�อบังคั์บ	ของแต่ละประเทศึ	เป็นี้ตัวัช่้วัยเสริมี	(OECD,	2515	:	13)		จูากค์ำากล่าวั	
ทำาให์�เห็์นี้ได้�ว่ัา	 ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ	 กับเร่�องกฎห์มีายบริษัทด้้เห์ม่ีอนี้จูะ
ค์นี้ละเร่�องกันี้	แต่อันี้ท้�จูริงแล�วัห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	ค่์อ	สิ�งท้�เข�ามีาเสริมี
ให์�กฎห์มีายบริษัท	 ม้ีค์วัามีย่ด้ห์ยุ่นี้	 และปรับเปล้�ยนี้ห์ลักการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจูให์�
สอด้ค์ล�องกับสภาพื่เศึรษฐกิจูและสังค์มี	โด้ยไม่ีจูำาเป็นี้ต�องไปแก�ไขกฎห์มีาย	และ
เป็นี้ไปด้�วัยค์วัามีสมัีค์รใจูของผู้้�ประกอบการ		แต่อย่างไรก็ตามี	ห์ากการปฏิิบัติตามี
ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ	ห์ร่อห์ลักบรรษัทภิบาลไม่ีสามีารถุเกิด้ผู้ลในี้ทางปฏิิบัติ
ได้�จูริงเท่ากับการบังคั์บใช้�ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ	โด้ยนี้ำาไปตราเป็นี้บทบัญญัติ
แห่์งกฎห์มีายในี้ประเด็้นี้ท้�ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�อาศัึยค์วัามีสมัีค์รใจู	 ห์าก
ปฏิิบัติไม่ีได้�ให์�อธิิบาย	 (Comply	 and	 Explain)	 ว่ัาไม่ีสามีารถุปรับเปล้�ยนี้
พื่ฤติกรรมีห์ร่อการกระทำาของผู้้�ประกอบการ
	 งานี้วิัจัูยส่วันี้ให์ญ่ในี้ประเทศึไทย	 ได้�ศึึกษาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ในี้
บริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้	ทั�งท้�ค์วัามีสำาคั์ญของบริษัทท้�ไม่ีได้�อย้ใ่นี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย	์ทั�งในี้
แง่จูำานี้วันี้บริษัท	จูำานี้วันี้ทุนี้จูด้ทะเบ้ยนี้	และอัตราการจู�างแรงงานี้		ม้ีตวััเลขจูำานี้วันี้
ท้�ส้งกว่ัา	 และส่งผู้ลต่ออัตราการเจูริญเติบโตของประเทศึ	 ท้�มีากกว่ัาบริษัท
จูด้ทะเบ้ยนี้	และเป็นี้เห์ตุการณ์ท้�เกิด้ขึ�นี้เห์ม่ีอนี้กันี้ทั�งในี้ต่างประเทศึและไทย	แต่
ปัญห์า	ค่์อ	ประมีวัลกฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์ลักษณะ	22	บริษัทจูำากัด้ของไทย	
ยงัม้ีการพัื่ฒนี้ากฎห์มีายท้�สอด้ค์ล�องกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้อย้น่ี้�อยมีาก	
และแนี้วัค์ิด้ท้�แตกต่างระห์วั่างบริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้	 กับบริษัทท้�ไม่ีได้�อย้่ในี้
ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์	 โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งมุีมีมีองท้�ว่ัา	 บริษัทเอกช้นี้	 จูำากัด้	 เป็นี้เร่�อง
ของเอกช้นี้สว่ันี้ตวัั	ทุนี้ส่วันี้ตวััของผู้้�ประกอบการ	เป็นี้การมีองตามีทฤษฎ้ห์ลกัการ
กำากับด้้แลกิจูการท้�ม้ีนิี้ยามีแบบแค์บ	แนี้วั	Parkinson	1994	อย่างเด้้ยวั

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ื่�อศึึกษาแนี้วัคิ์ด้	 ทฤษฎ้และค์วัามีเป็นี้มีาของการกำากับกิจูการท้�ด้้ในี้
กฎห์มีายบริษัท
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	 2.	เพ่ื่�อศึึกษาเปร้ยบเท้ยบกฎห์มีายเก้�ยวักับกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	ในี้สห์ราช้
อาณาจัูกร	สห์รัฐอเมีริกา	และ	ญ้�ปุ่นี้		กับกฎห์มีายท้�สอด้ค์ล�องกับห์ลักการกำากับ
ด้้แลกิจูการท้�ด้้ในี้ไทย
	 3.	เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์์ร้ปแบบการแก�ไขกฎห์มีายบริษัทจูำากัด้ของไทยเพ่ื่�อผู้ลักดั้นี้
ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการของบรษัิทจูำากัด้	ให์�เกิด้ขึ�นี้และมีค้์วัามีทันี้สมัียเช่้นี้เด้้ยวั
กับกฎห์มีายต่างประเทศึ
 แนวคิดและทฤษฎีของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
	 ค์วัามีห์มีายของห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้
	 บทนิี้ยามีของห์ลกัการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	Corporate	Governance	ตา่งๆ	
ท้�ห์ลากห์ลายแนี้วัคิ์ด้	 มุีมีมีองทั�งในี้ต่างประเทศึและของไทย	 ออกได้�เป็นี้สอง
ลักษณะตามีทฤษฎ้บริษัท		ค่์อ	1.	นิี้ยามีของห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการแบบแค์บ	
ตามีแนี้วัทางของ	Parkinson	(1994	)	จูะมุ่ีงไปท้�การค์วับคุ์มีกำากับด้้แลกิจูการของ
บริษัทโด้ยผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	(ทฤษฎ้บริษัทร้ปแบบผู้้�ถุ่อหุ์�นี้)	2.	นิี้ยามีของห์ลกัการกำากับด้้แล
กิจูการแบบกวั�างจูะมีองท้�บทบาทของผู้้�มีส่้วันี้ได้�เส้ยต่างๆ	ในี้เร่�องการตัด้สินี้ใจูและ
ด้ำาเนิี้นี้การให์�ลุล่วังตามีกลยุทธ์ิของบริษัท	 (ทฤษฎ้บริษัทร้ปแบบผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ย)		
(Worker-participation	 team,	 2016)	 ทั�งน้ี้�ผู้้�วิัจัูยมุ่ีงศึึกษาในี้ประเด็้นี้ในี้ค์วัามี
ห์มีายแบบกวั�าง	ค่์อ	ค์ณะกรรมีการและการม้ีส่วันี้ได้�เส้ย
	 ค์วัามีห์มีายของห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	 ในี้มุีมีมีองแบบกวั�าง	 จูะเริ�มี
ต�นี้ท้�ค์วัามีห์มีายท้�องค์์การเพ่ื่�อค์วัามีร่วัมีม่ีอทางเศึรษฐกิจูและการพื่ัฒนี้า	
Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	ห์ร่อ	OECD		
ได้�นิี้ยามีค์วัามีห์มีายของ	“ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ”	ไวั�ค่์อ	ระบบการกำากับและ
ค์วับคุ์มีกิจูการโด้ยการแบ่งแยกสิทธิิและห์นี้�าท้�ของผู้้�เก้�ยวัข�อง	 ไม่ีว่ัาจูะเป็นี้ค์ณะ
กรรมีการ	 ผู้้�บริห์าร	 ผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	 ห์ร่อผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ยอ่�นี้	 โด้ยกำาห์นี้ด้ห์ลักเกณฑ์์และ
วิัธ้ิปฏิิบัติเพ่ื่�อใช้�ตัด้สินี้ใจู	โด้ยยึด้ตามีวััตถุุประสงค์์ของธุิรกิจูเป็นี้สำาคั์ญ		(ศิึลปพื่ร	
ศึร้จัู�นี้เพื่ช้ร,	2552)	
	 	ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ	 ของ	 G20/OECD	 ฉบับปี	 ค์.ศึ.2015	 	ม้ีเน่ี้�อห์า
ห์ลักการ	6	ห์มีวัด้	ดั้งน้ี้�	
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  หมวดท่ี 1:	 สร�างค์วัามีมัี�นี้ใจูในี้ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	 	 กรอบการ
กำากับด้้แลกิจูการค์วัรส่งเสริมีตลาด้ท้�โปร่งใสและเป็นี้ธิรรมีและการจัูด้สรร
ทรัพื่ยากรอย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	 ค์วัรสอด้ค์ล�องกับห์ลักกฎห์มีาย	 สนัี้บสนุี้นี้การ
กำากับด้้แลและการบังคั์บใช้�ท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่	
 หมวดท่ี 2:	 สิทธิิและค์วัามีเท่าเท้ยมีกันี้ในี้การปฏิิบัติต่อผู้้�ถุ่อหุ์�นี้และห์นี้�าท้�
ค์วัามีเป็นี้เจู�าของท้�สำาคั์ญ	ห์ลักการข�อน้ี้�	ค่์อ	เพ่ื่�อปกป้องและอำานี้วัยค์วัามีสะด้วัก
ในี้การใช้�สิทธิิของผู้้�ถุ่อหุ์�นี้และสร�างค์วัามีมัี�นี้ใจูในี้การปฏิิบัติต่อผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ทุกค์นี้อย่าง
เท่าเท้ยมีกันี้รวัมีถึุงผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ส่วันี้นี้�อยและผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ต่างช้าติ
 หมวดท่ี 3:	นัี้กลงทุนี้สถุาบันี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย	์และสถุาบันี้การเงินี้ท้�ทำาห์นี้�าท้�
เป็นี้ส่�อกลางอ่�นี้	ๆ 	โด้ยเห็์นี้ว่ัาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการค์วัรม้ีส่วันี้ในี้การสร�างแรง
จู้งใจูท้�ด้้ตลอด้ทั�งระบบการลงทุนี้และจัูด้ให์�มี้ตลาด้หุ์�นี้	 ท้�ทำางานี้ในี้ลักษณะท้�เอ่�อ
ต่อห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	
 หมวดท่ี 4:	บทบาทของผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ยในี้การกำากับด้้แลกิจูการ	การกล่าวัถึุง
สิทธิิของผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�ส่วันี้เส้ยท้�จัูด้ตั�งขึ�นี้ตามีกฎห์มีายห์ร่อผู่้านี้ข�อตกลงร่วัมีกันี้และ
ส่งเสริมีค์วัามีร่วัมีม่ีอระห์ว่ัาง	บริษัท	และผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ยในี้การสร�างค์วัามีมัี�งค์งและ
ค์วัามียั�งย่นี้ขององค์์กรในี้เร่�องทางการเงินี้		
 หมวดท่ี 5: การเปิด้เผู้ยข�อม้ีลและค์วัามีโปร่งใส	 (Disclosure	 and	
transparency)	ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการข�อน้ี้�			ต�องการให์�ม้ีเกณฑ์์การเปิด้เผู้ย
ข�อม้ีลทุกเร่�องท้�เก้�ยวัข�องบริษัท	รวัมีถึุงสถุานี้การณ์ทางการเงินี้ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้		
 หมวดท่ี 6:	ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบของค์ณะกรรมีการ	(The	responsibilities	of	
the	board)	ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการข�อน้ี้�	ม้ีสาระสำาคั์ญ	ค่์อ	ค์ณะกรรมีการค์วัร
ด้ำาเนิี้นี้การบนี้พ่ื่�นี้ฐานี้ของข�อม้ีลท้�ค์รบถุ�วันี้โด้ยสุจูริตใจูด้�วัยค์วัามีขยันี้และการ
เอาใจูใส่และเพ่ื่�อประโยช้น์ี้ส้งสุด้ของบริษัท	และผู้้�ถุ่อหุ์�นี้			(OECD,	2515)
 แนวคิดของหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
	 ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	 ตามีค์วัามีห์มีายท้�กล่าวัมีาข�างต�นี้	 แมี�จูะม้ี
นิี้ยามีค์วัามีห์มีายตามีห์ลักสากล		แต่วััฒนี้ธิรรมีการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจูในี้แต่ทว้ัป	และ
แต่ละประเทศึมีค้์วัามีแตกตา่งกันี้	ทำาให์�เกิด้แนี้วัค์ดิ้ของห์ลกัการกำากับด้้แลกจิูการ
ท้�ด้้	ท้�ห์ลากห์ลายต่างกันี้อันี้ส่งผู้ลต่อระบบกฎห์มีายบรษัิทด้�วัย	ซึึ่�งการแบ่งแนี้วัคิ์ด้
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ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการตามีแนี้วัทางของประเทศึท้�พัื่ฒนี้าแล�วั	อาจูแบ่งออกได้�
ดั้งน้ี้�	
	 ร้ปแบบการกำากับด้้แลกิจูการในี้แนี้วัทางของสห์รัฐอเมีริกา	(The	US	rules-
based	model)		สำาห์รบับริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	จูะเปน็ี้ร้ปแบบค์ณะกรรมีการบรษัิท
ชั้�นี้เด้้ยวัม้ีกรรมีการอิสระจูากภายนี้อก	และม้ีกฎห์มีาย	(Sarbanes-Oxley)	เป็นี้
บทกำาห์นี้ด้โทษทางอาญาในี้เร่�องการฝ่าฝืนี้ไม่ีเปิด้เผู้ยข�อม้ีล
	 ร้ปแบบการกำากับด้้แลกิจูการ	ในี้แนี้วัทางของสห์ราช้อาณาจัูกร	(The	UK/	
Commonwealth	principle	–based	model)	จูะตรงกันี้ข�ามีกับสห์รัฐอเมีริกา	
โด้ยใช้�ห์ลัก	Principle-based	การใช้�ประมีวัลห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	ห์าก
บริษัทไม่ีสามีารถุปฏิิบัติตามีได้�จูะต�องม้ีการช้้�แจูงอันี้เป็นี้ไปตามีห์ลัก	comply	or	
explain	(Bob	Tricker,	2015)
		 ร้ปแบบเค์ร่อข่ายธุิรกิจูของญ้�ปุ่นี้	(The	Japan	business	network	model)	
ร้ปแบบเค์ร่อข่ายธุิรกิจูของญ้�ปุ่นี้	 ท้�ม้ีมีาแต่เดิ้มี	 ค่์อ	 Keiretsu	 เค์ร่อข่ายธุิรกิจูท้�
ประกอบด้�วัย	บริษัทต่างๆ	รวัมีถึุงผู้้�ผู้ลิตในี้ห่์วังโซ่ึ่อุปทานี้	ค่้์ค์�า	ผู้้�จัูด้จูำาห์น่ี้ายและ
นัี้กการเงินี้เป็นี้บางกรณ้	ซึึ่�งบริษัทห์ร่อบุค์ค์ลเห์ล่าน้ี้�จูะทำางานี้ร่วัมีกันี้อยา่งม้ีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ใกล�ชิ้ด้แต่ยังค์งเป็นี้อิสระในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ของตนี้ห์ร่อบริษัทของตนี้	
ระบบ	keiretsu	ตามีร้ปแบบเดิ้มีจูะม้ีทั�งร้ปแบบเค์ร่อข่ายธุิรกิจูแบบแนี้วัตั�ง	และ
ร้ปแบบเค์ร่อข่ายธุิรกิจูแบบแนี้วันี้อนี้	 (Daniel	 Liberto,	 2021)	 ม้ีประเด้็นี้เร่�อง
ค์วัามีซัึ่บซึ่�อนี้กันี้ของเค์ร่อข่าย	keiretsu	ในี้ระบบเศึรษฐกิจูญ้�ปุ่นี้	จูะแบ่งออกได้�
เป็นี้สองลักษณะ	ค่์อ	(1)	กรณ้กลุ่มีของบริษัทขนี้าด้ให์ญ่ท้�ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิทางการ
ค์�าและการเงินี้ซึึ่�งกันี้และกันี้และการเป็นี้เจู�าของและการจูัด้การท้�เช่้�อมีต่อกันี้	
เพ่ื่�อปกป้องบริษัทเห์ล่าน้ี้�จูากค์วัามีไม่ีแน่ี้นี้อนี้ของตลาด้	 ภัยคุ์กค์ามีจูากการเข�า
ค์รอบค์รองกิจูการ	และการแข่งขันี้	(2)	เค์ร่อข่าย	keiretsu	ในี้แนี้วัตั�ง	การแลก
เปล้�ยนี้และการค์วับคุ์มีท้�ไม่ีได้�สมีดุ้ลระห์ว่ัางบริษัทแม่ีขนี้าด้ให์ญ่และบริษัทในี้เค์ร่อ
ท้�พึื่�งพื่ากันี้	(James	R.	Lincoln,	Michael	L.	Gerlach	and	Peggy	Takahashi,	
1992)	ซึึ่�งจูะเห็์นี้ประเด็้นี้ปัญห์าได้�จูากกรณ้บริษัทโต�โยต�า	ซึึ่�งม้ีบริษัทโรงงานี้ผู้ลิต
ชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์	OEM	ให์�โตโยต�าท้�ม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิกันี้มีานี้านี้	และได้�รับสิทธิิแต่
เพ้ื่ยงผู้้�เด้้ยวั	 เป็นี้ค่้์ค์�าสินี้ค์�ารายสำาคั์ญ	 การด้ำาเนิี้นี้การเก้�ยวักับการจัูด้ห์าชิ้�นี้ส่วันี้
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ยานี้ยนี้ต์	 เป็นี้การจัูด้ห์าเป็นี้ส่วันี้ๆ	 ซึึ่�งมิีได้�กระทำาเป็นี้ระบบ	ทำาให์�บริษัทโต�โยต�า	
ได้�สร�าง	keiretsu	แนี้วัให์ม่ี	โด้ย	1.	การจัูด้ซ่ึ่�อชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์		จัูด้ห์าจูากบริษัท
ทั�วัโลก	ท้�ให์�ราค์าท้�ด้้ท้�สุด้	2.	บริษัทโต�โยต�าแทนี้ท้�จูะซ่ึ่�อชิ้�นี้ส่วันี้ท้ละชิ้�นี้กลับเร้ยก
ร�องว่ัาซัึ่พื่พื่ลายเออร์จัูด้ห์าชิ้�นี้ส่วันี้ยานี้ยนี้ต์ให์�บริษัทแบบระบบบ้รณาการ		3.	บริษัท
โต�โยต�าสนัี้บสนุี้นี้ซัึ่พื่พื่ลายเออร์ในี้การจัูด้ระบบบ้รณาการและม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การ
พัื่ฒนี้าสินี้ค์�าในี้ขั�นี้ตอนี้การวัางแผู้นี้ของซึ่ัพื่พื่ลายเออร์	 (Katsuki	 Aoki	 and	
Thomas	Taro	Lennerfors,	2013)	
  แนวคิดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีสัมพันธ์กับแนวคิดการดำาเนินธุรกิจ
อย่างท่ีย่ังย่น 
	 ในี้ประเด้็นี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์วั่างห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ห์ร่อ
บรรษัทภิบาล	กับ	แนี้วัคิ์ด้การด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจูเพ่ื่�อการพัื่ฒนี้าท้�ยั�งย่นี้	ไม่ีว่ัาธุิรกิจูห์ร่อ
บริษัทจูะมีองเป้าห์มีายของการพัื่ฒนี้าท้�ยั�งย่นี้ในี้แนี้วัคิ์ด้เร่�องค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบต่อ
สังค์มี	เศึรษฐกิจู	และสิ�งแวัด้ล�อมี	ห์ร่อการมีองเป้าห์มีายไปท้�ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบต่อ
สิ�งแวัด้ล�อมี	 สังค์มี	 และธิรรมีาภิบาล	 กลไกการขับเค์ล่�อนี้ท้�สำาคั์ญ	 จูะต�องเริ�มีท้�
ค์ณะกรรมีการของบริษัทเป็นี้อันี้ดั้บแรก	 ซึึ่�งห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการห์ร่อ
บรรษัทภิบาล	 เป็นี้แนี้วัค์ิด้ห์ร่อห์ลักการในี้ระดั้บของค์ณะกรรมีการ	 ในี้ขณะท้�
ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบต่อสังค์มี	ห์ร่อ	CSR	เป็นี้ภาระค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบในี้ระดั้บของฝ่าย
จัูด้การบริษัทท้�ผู้้�บริห์ารจูะต�องรับไปด้ำาเนิี้นี้การ	 ส่วันี้ในี้ระดั้บผู้้�ปฎิบัติงานี้ห์ร่อ
ล้กจู�าง	จูะใช้�ห์ลักจูริยธิรรมี	และจูรรยาบรรณวิัช้าช้้พื่	เพ่ื่�อนี้ำาไปส่้การพัื่ฒนี้าท้�ยั�งยน่ี้	
(อนัี้นี้ต์ชั้ย	ยร้ประถุมี,	2020	)	สำาห์รับแนี้วัคิ์ด้ของห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ม้ี
ส่วันี้สัมีพัื่นี้ธ์ิกับการพัื่ฒนี้าอย่างยั�งย่นี้	 จูะม้ีกรณ้ศึึกษาในี้อินี้เด้้ย	 โด้ย	 Ashok	
kumar	Sar	พื่บว่ัา	บริษัทท้�ม้ีค่์าดั้ช้น้ี้	CG	(Corporate	Governance)	ท้�ส้งจูะม้ี
ส่วันี้สัมีพัื่นี้ธ์ิการระดั้บการพัื่ฒนี้าอยา่งยั�งยน่ี้ท้�ด้้มีากกว่ัาบริษัทท้�ม้ีค่์าดั้ช้น้ี้	CG	ท้�ตำ�า	
(Ashok	Kumar	Sar,	2018)
	 การพื่ฒันี้าร้ปแบบค์วัามีค์ดิ้มีาจูากห์ลกับรรษทัภิบาล	มีาส่้แนี้วัค์ดิ้การด้ำาเนี้นิี้
ธุิรกิจูอย่างยั�งย่นี้ท้�ม้ีแนี้วัคิ์ด้เร่�องค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบด้�านี้สิ�งแวัด้ล�อมี	 สังค์มีและ
บรรษัทภิบาล	 (ESG)	 โด้ย	 ESG	 ได้�ใช้�เพ่ื่�อประเมีินี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ของบริษัท	
ผู้ลประกอบการในี้อนี้าค์ตของบริษัท	 ซึึ่�งปัจูจัูยท้�ส่งผู้ลต่อการประกอบการ
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ดั้งกล่าวัน้ี้�	 มีาจูากบทบาทของบริษัทท้�ม้ีต่อเร่�องค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบต่อสังค์มีของ
กิจูการ	(CSR)	ภายใต�บริบทของการพัื่ฒนี้าท้�ยั�งย่นี้	(สถุาบันี้ไทยพัื่ฒน์ี้,	2020)

กรอบแนวคิด

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 บทค์วัามีวิัจัูยฉบับน้ี้�	จูะศึึกษาแนี้วัทางของการนี้ำาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ
ท้�ด้้มีาใช้�ในี้การพื่ฒันี้ากฎห์มีายบรษัิทจูำากัด้ในี้ประเทศึไทย		การวัจัิูยค์รั�งน้ี้�เป็นี้การ
วิัจัูยเชิ้งคุ์ณภาพื่โด้ยการศึึกษาจูากเอกสารต่างๆ	 ตำารา	 ห์นัี้งส่อกฎห์มีายต่าง
ประเทศึ	 	 งานี้วิัจัูยรวัมีถึุงข�อม้ีลอิเล็กทรอนิี้กส์ท้�เก้�ยวัข�องในี้กับกฎห์มีายบริษัท
จูำากัด้ท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ		

ผู้ลการวิจัย
 ความหมายของบริษัทเอกชนจำากัด
	 กฎห์มีายบริษัท	ค์.ศึ.	2006	(Companies	Act	2006)	ของอังกฤษบัญญัติ
ว่ัา	“บริษัท”	ห์มีายถึุง	บริษัทท้�จัูด้ตั�งและจูด้ทะเบ้ยนี้ตามีกฎห์มีายบริษัท	จูะเห็์นี้
ได้�ว่ัากฎห์มีายของอังกฤษมิีได้�บัญญัตินิี้ยามีของบริษัทตามีค์วัามีห์มีายในี้ทาง
นิี้รุกติศึาสตร์	แต่ได้�เนี้�นี้ถึุงการจัูด้ตั�งและการจูด้ทะเบ้ยนี้เป็นี้สำาคั์ญ	เห์ตุผู้ลเพื่ราะ
ว่ัาบริษัทในี้ระบบกฎห์มีายของอังกฤษบุค์ค์ลค์นี้เด้้ยวัม้ีสิทธิิจัูด้ตั�งบริษัทเอกช้นี้	
จูำากัด้	(เสถุ้ยรภาพื่		นี้าห์ลวัง,	2559)		โด้ยกฎห์มีายบรษัิท	ค์.ศึ.2006	ได้�ม้ีบทนี้ยิามี
ของค์ำาว่ัา	บริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้	(private	company)	ไวั�ว่ัาบริษัทเอกช้นี้		ค่์อ	บริษัท
ใด้ๆ	ท้�มิีใช่้บริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้
	 ในี้กรณ้ของประเทศึสห์รัฐอเมีริกา	บริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้	(private	company)	
สห์รัฐอเมีริกามิีได้�ใช้�ค์ำาว่ัา	Company	แต่ใช้�ค์ำาว่ัา	Corporation		บริษัทเอกช้นี้	

แนี้วัค์ิด้และทฤษฎ้
การกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้

กฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	ท้�ช้่วัย
ทำาให์�ธิุรกิจูมี้ค์วัามียั�งย่นี้

รูปภาพท่ี 1	กรอบแนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย



230 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

10

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

จูำากัด้	ภาษาอังกฤษจูะใช้�ว่ัา	Closely-held		Corporation	ในี้ขณะท้�บริษัทมีห์าช้นี้	
จูำากัด้	จูะใช้�ค์ำาว่ัา	Public-held		Corporation
	 กรณ้กฎห์มีายบริษัทของญ้�ปุ่นี้	Companies	Act	2005		มีาตรา	2	ม้ีนิี้ยามี
ของค์ำาว่ัา	 บริษัท	 ประกอบไปด้�วัย	 Stock	 Company,	 General	 Partnership	
Company,	 Limited	 Partnership	 Company	 ห์ร่อ	 	 Limited	 Liability	
Company	 โด้ยม้ีนิี้ยามีของ	บริษัทมีห์าช้นี้	 ค่์อ	 	Stock	Company	 ซึึ่�งหุ์�นี้ของ
บริษัททั�งห์มีด้ห์ร่อแต่บางส่วันี้ไม่ีถุ้กจูำากัด้การโอนี้	 ข�อน่ี้าสังเกตสำาห์รับกรณ้
กฎห์มีายบริษัทญ้�ปุ่นี้	 ซึึ่�งจูะแตกต่างจูากกฎห์มีายบริษัทของไทยท้�แยกกฎห์มีาย	
บริษัทจูำากัด้	(บริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้)	กับ	กฎห์มีายบริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้		ออกจูาก
กันี้	ค่์อ		Stock	Company	ภายใต�	Companies	Act	2005		อาจูเป็นี้บริษัทเอกช้นี้	
ห์ร่อ	 บริษัทมีห์าช้นี้	 ก็ได้�ขึ�นี้อย้่กับการขอจูด้ทะเบ้ยนี้ต่อฝ่ายจูด้ทะเบ้ยนี้พื่าณิช้ย์
ของกระทรวังยุติธิรรมี	(Takao	Shojima,	2021)
	 สำาห์รับประเทศึไทย	ค์ำาว่ัาบริษัทจูำากัด้	จูะม้ีค์วัามีห์มีายเด้้ยวักับบริษัทเอกช้นี้
จูำากัด้ท้�เท้ยบเค้์ยงได้�กับบริษัทเอกช้นี้จูำากัด้ในี้กฎห์มีายบริษัทของต่างประเทศึ		
นิี้ยามีค์วัามีห์มีายท้�แตกต่างกันี้ระห์ว่ัาง	บริษัทจูำากัด้	มีาตรา	1096	แห่์งประมีวัล
กฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์	 กับนิี้ยามี	 บริษัทมีห์าช้นี้	 จูำากัด้	 ตามีพื่ระราช้บัญญัติ
บริษัทมีห์าช้นี้จูำากัด้	พื่.ศึ.	2535	จูากการศึึกษาวิัเค์ราะห์์	พื่บว่ัา	ส่วันี้ท้�เห์ม่ีอนี้กันี้	
ค่์อ	หุ์�นี้แต่ละหุ์�นี้ท้�ม้ีลค่์าต�องเท่ากันี้	และค์วัามีรับผิู้ด้ท้�จูำากัด้ไม่ีเกินี้ม้ีลค่์าหุ์�นี้		ซึึ่�ง
ประเด็้นี้ข�อน้ี้�แตกต่างจูากกฎห์มีายบริษัทของญ้�ปุ่นี้ท้�ให์�นิี้ยามีค์วัามีแตกต่างโด้ยใช้�
เร่�องประเด็้นี้ข�อจูำากัด้การโอนี้หุ์�นี้
	 ห์ากวิัเค์ราะห์์นิี้ยามี	บริษัทจูำากัด้	กับ	บริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	ในี้มุีมีท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิ
กับแนี้วัคิ์ด้ทฤษฎ้บริษัท	จูะพื่บว่ัา		นิี้ยามีตามีมีาตรา	1096	แห่์งประมีวัลกฎห์มีาย
แพ่ื่งและพื่าณชิ้ยข์องไทย	ไม่ีได้�สะท�อนี้แนี้วัค์ดิ้ทฤษฎ้บริษัท	ท้�ค์ำานึี้งถึุงผู้้�ถุ่อหุ์�นี้เปน็ี้
ห์ลัก	 	 แต่เป็นี้เพ้ื่ยงการอธิิบายลักษณะของบริษัท	 ท้�เท้ยบได้�กับกฎห์มีายบริษัท
อังกฤษ	 ค่์อ	Company	 limited	by	Share	มีาอธิิบายค์วัามีห์มีายของ	บริษัท
เอกช้นี้	 จูำากัด้	 ในี้ขณะท้�นิี้ยามีของ	 บริษัทมีห์าช้นี้	 จูำากัด้	 จูะสะท�อนี้ให์�เห็์นี้ภาพื่
ทฤษฎ้บริษัทท้�ค์ำานึี้งถึุงผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ยได้�มีากกว่ัา	เพื่ราะม้ีประเด็้นี้เร่�องการขายหุ์�นี้
แก่ประช้าช้นี้	ซึึ่�งถุ่อเป็นี้ผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ย
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การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทจำากัดในประเทศไทย 
Application of Good Corporate Governance Principles to Develop Thai Limited Company Law in Thailand

 กฎหมายบริษัทของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญ่ีปุ่นท่ีสัมพันธ์
กับหลักการกำากับดูแลกิจการ
	 ในี้กฎห์มีายบริษัทของต่างประเทศึ	 บทบาทท้�สำาคั์ญในี้การด้ำาเนิี้นี้กิจูการ
ธุิรกิจูจูะอย้่ท้�ค์ณะกรรมีการ	ห์ร่อผู้้�บริห์ารของบริษัท		ทั�งน้ี้�ร้ปแบบค์ณะกรรมีการ
ในี้กฎห์มีายบริษัทของสห์รัฐอเมีริกา	สห์ราช้อาณาจัูกร	และญ้�ปุ่นี้อาจูจูะยงัม้ีค์วัามี
แตกต่างกันี้	 ไม่ีว่ัาจูะเป็นี้ร้ปค์ณะกรรมีการชุ้ด้เด้้ยวั	 ห์ร่อร้ปแบบค์ณะกรรมีการ
สองชุ้ด้	 แต่อย่างไรก็ตามีห์ากศึึกษาวิัเค์ราะห์์ในี้ส่วันี้กฎห์มีายบริษัทจูำากัด้ตามี
ประมีวัลกฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์ของไทยก็อาจูขึ�นี้อย้่กับท้�ประชุ้มีผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	ท้�จูะ
กำาห์นี้ด้ร้ปแบบให์�ม้ีค์ณะกรรมีการชุ้ด้เด้้ยวั	ห์ร่อให์�ม้ีค์ณะกรรมีการสองชุ้ด้	ห์ลัก
การกำากับด้้แลกิจูการห์ร่อบรรษัทภิบาล	 ค่์อ	 ห์ลักพ่ื่�นี้ฐานี้ท้�ค์ณะกรรมีการต�อง
ด้ำาเนี้นิี้การ			บทบาทของค์ณะกรรมีการบรษัิทในี้การกำากับด้้แลกจิูการท้�ด้้นัี้�นี้	ค์ณะ
กรรมีการองค์์กรม้ีห์นี้�าท้�และค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบมีากมีายในี้การตัด้สินี้ใจูทุกค์รั�งค์ณะ
กรรมีการจูะต�องพิื่จูารณาว่ัาจูะส่งผู้ลกระทบต่อพื่นัี้กงานี้	 ล้กค์�า	 ซัึ่พื่พื่ลายเออร์	
ชุ้มีช้นี้และผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	ห์ร่ออาจูกล่าวัโด้ยรวัมีก็	ค่์อ	ผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ยนัี้�นี้เอง	(Nicholas	
J.	Price,	2018)
	 กฎห์มีายบริษัทของสห์รัฐอเมีริกา	มีลรัฐต่างๆ	ในี้สห์รัฐอเมีริกาห์ลายมีลรัฐ
ม้ีกฎห์มีายบริษัทเป็นี้ของตนี้เอง	แต่เห์ตุผู้ลท้�ผู้้�วิัจัูยเล่อกกฎห์มีายบริษัทแห่์งมีลรัฐ
เด้ลาแวัร์	(Delaware)		เพื่ราะม้ีกฎห์มีายบริษัทท้�ม้ีค์วัามีทันี้สมัีย	ม้ีห์ลักกฎห์มีาย
ท้�พื่ฒันี้าจูากแนี้วัค์ำาพิื่พื่ากษาศึาล	ซึึ่�งอำานี้วัยค์วัามีสะด้วักแก่ผู้้�ประกอบการในี้การ
จัูด้ตั�งบริษัท	 ม้ีรัฐสภาท้�ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการพัื่ฒนี้ากฎห์มีายบริษัท	 (Lewis	 S.	
Black,	2007)		ม้ีศึาลท้�พิื่จูารณาค์ด้้บริษัทโด้ยไม่ีต�องม้ีค์ณะล้กขุนี้		
	 บทบัญญัติสำาคั์ญในี้เร่�องห์นี้�าท้�และค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบค์ณะกรรมีการบริษัท
ตามีกฎห์มีายบริษัท Delaware	General	Corporation	Law	(DGCL)	ท้�สอด้ค์ล�อง
กับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ
	 ห์ลักการพ่ื่�นี้ฐานี้ของกฎห์มีายบริษัทเด้ลาแวัร์	ค่์อ	ธุิรกิจูและกิจูการทั�งห์ลาย
ของทุกบริษัทท้�ด้ำาเนิี้นี้การภายใต�บทบัญญัติน้ี้�	 จูะต�องถุ้กจัูด้การงานี้ห์ร่ออย้่ภาย
ใต�การกำากับด้้แลของค์ณะกรรมีการบริษัท	(DGCL	มีาตรา141(a))			
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	 1.	ค์ณะกรรมีการบริษัททำาห์นี้�าท้�เป็นี้ตัวัแทนี้ของเจู�าของบริษัท	(ผู้้�ถุ่อหุ์�นี้)
	 2.	คุ์ณสมีบัติกรรมีการ
	 ตัวัอย่างกฎเกณฑ์์เก้�ยวักับเร่�องห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้� ด้้ 	 ค่์อ	
เร่�อง	คุ์ณสมีบัติกรรมีการ	ตามีกฎห์มีายบริษัทแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์	DGCL	Section	
141(b)	 ห์นัี้งส่อรับรองการจูด้ทะเบ้ยนี้	 ห์ร่อข�อบังคั์บท้�ได้�วัางคุ์ณสมีบัติท้�
เห์มีาะสมีสำาห์รับการทำาห์นี้�าท้�ของค์ณะกรรมีการ	เช่้นี้		กรรมีการจูะต�องเป็นี้ผู้้�ถุ่อหุ์�นี้
ของบรษัิท	ข�อบังคั์บ	เร่�องคุ์ณสมีบัติกรรมีการ	ข�อบังคั์บดั้งกล่าวัจูะได้�รับการต้ตกไป	
ห์ากถุ้กเข้ยนี้ขึ�นี้บนี้เป้าห์มีายค์วัามีไม่ีเท่าเท้ยมีในี้กรณ้การละเมิีด้กฎห์มีายของ
มีลรัฐเด้ลาแวัร์
	 ในี้ค์ด้้	Triplex	Shoe	Co.	v.	Rice	&	Hutchins,	Inc.,	152	A.	342,	351	
(Del.	1930)	ได้�ยกประเด็้นี้เร่�องข�อบังคั์บท้�กำาห์นี้ด้วัา่กรรมีการท้�จูะเข�ารับตำาแห์น่ี้ง
จูะต�องถุ่อค์รองเป็นี้เจู�าของหุ์�นี้บริษัทดั้งกล่าวัก่อนี้ห์ร่อไม่ี	 (Henry	 duPont	
Ridgely,	 2015)	 ในี้ตอนี้ท�ายของค์ำาพิื่พื่ากษาฉบับน้ี้�ได้�ระบุไวั�ว่ัา	 คุ์ณสมีบัติ
กรรมีการค์วัรถุ้กทำาขึ�นี้ในี้ระยะเวัลาอันี้ค์วัร	ระยะเวัลาอันี้ค์วัรขึ�นี้อย้กั่บข�อเท็จูจูริง
และสถุานี้การณ์ในี้แต่ละค์ด้้
	 3.	 ร้ปแบบ	 กฎห์มีายบริษัททั�วัไปแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์	 	 กรรมีการบริษัทอย้่
ภายใต�ห์ลักค์วัามีไวั�วัางใจู	 อันี้ประกอบด้�วัยห์ลักค์วัามีระมีัด้ระวัังและห์ลักค์วัามี
รับผิู้ด้ช้อบ		ซึึ่�งประกอบด้�วัยห์นี้�าท้�ยอ่ยลงไป	อนัี้ได้�แก่	ห์นี้�าท้�ตามีห์ลักสุจูริต		ห์นี้�าท้�
กำากับค์วับคุ์มีและห์นี้�าท้�เปิด้เผู้ยข�อม้ีล
	 ห์ลัก	Fiduciary	Duty	โด้ยทั�วัไปจูะ	ห์มีายถึุง	ห์นี้�าท้�และค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ
ของบุค์ค์ลท้�ม้ีห์นี้�าท้�ด้้แลห์ร่อจัูด้การทรัพื่ย์สินี้ห์ร่อกิจูการของค์นี้อ่�นี้ด้�วัยเจูตนี้าท้�
สุจูริต	แต่เม่ี�อนี้ำามีาใช้�กับบริษัทจูะ	ห์มีายถึุง	ห์นี้�าท้�ของกรรมีการท้�ต�องด้้แลกิจูการ
บริษัทภายใต�ห์ลัก	 Fiduciary	 Duty	 ซึึ่�งห์ลักดั้งกล่าวัน้ี้�	 ม้ีพัื่ฒนี้าการมีาจูาก
ค์ำาพิื่พื่ากษาศึาล	(case	law)	จูนี้มีาส่้บทบัญญัติมีาตรา	172	ของ	กฎห์มีายบริษัท
ทั�วัไปแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์	 (Delaware	General	Corporation	Law)	 (รัช้ด้าพื่ร	
สังวัร,	2551)
	 มีาตรา	 172	 ของกฎห์มีายบริษัททั�วัไปแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์	 ถุอด้ค์วัามีเป็นี้
ภาษาไทย	เฉพื่าะในี้ส่วันี้ท้�เก้�ยวักับห์ลัก	Fiduciary	Duty		ค์วัามีว่ัา	
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	 ค์วัามีรับผิู้ด้ของกรรมีการทุกค์นี้และค์ณะกรรมีการเก้�ยวักับเงินี้ปันี้ผู้ลห์ร่อ
การไถุ่ถุอนี้หุ์�นี้	
 “กรรมการซึี�งอย่้ในำค์ณะกรรมการบริษั์ท หร่อกรรมการในำค์ณะกรรมการใด ๆ  
ที�ค์ณะกรรมการบริษั์ทแต่ังตัั�ง จัะได�รับการคุ์�มค์รองตัามหลักสุจัริตั ภายใตั�ลาย
ลักษ์ณ์อักษ์รของบริษั์ท และตัามข�อม้ลค์วามคิ์ดเห็นำรายงานำหร่อข�อค์วามดังกล่าว
ที�ถ้กนำำาเสนำอตัอ่บริษั์ท โดยเจั�าหนำ�าที�หร่อพนำกังานำของบรษัิ์ท หร่อค์ณะกรรมการ
บริษั์ท  หร่อบุค์ค์ลหนึำ�งบุค์ค์ลใดในำเร่�องที�กรรมการเช่ิ�อว่าเขามีค์วามสามารถทาง
วิชิาชีิพหร่อเป็นำผู้้�เชีิ�ยวชิาญ  และที�ได�รับเล่อกด�วยค์วามระมัดระวังอย่างสมเหตุั
สมผู้ลโดยหร่อในำนำามของบริษั์ท......” 
	 ห์นี้�าท้�ตามีห์ลักค์วัามีระมีดั้ระวััง	(Duty	of	care)	ต�องการให์�กรรมีการได้�รับ
ข�อม้ีล	และตัด้สินี้ในี้การด้ำาเนิี้นี้กิจูการอย่างอิสระบนี้พ่ื่�นี้ฐานี้ข�อม้ีลท้�สมีเห์ตุสมีผู้ล  
(Scott	Green,	2005)	ค์ด้้	Smith	v.	Van	Gorkom	ถุ่อเป็นี้ค์ด้้สำาคั์ญค์ด้้ห์นึี้�งในี้ปี	
ค์.ศึ.1982	 โด้ยศึาลแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์ได้�พื่บข�อเท็จูจูริงในี้ค์ด้้ว่ัา	 กรรมีการต�อง
รับผิู้ด้ต่อการละเมิีด้ห์ลักค์วัามีไวั�วัางใจูในี้ส่วันี้ห์นี้�าท้�ตามีห์ลักค์วัามีระมัีด้ระวััง	
(Duty	of	care)	โด้ยต�องรับผิู้ด้ค่์าเส้ยห์ายต่อผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	(ฝ่ายโจูทก์)	ค์ำาพิื่พื่ากษาศึาล
ในี้อด้้ตท้�เค์ยเป็นี้บรรทดั้ฐานี้	Dodge	v.	Ford	Motor	Co.	,Shlensky	v.	Wrigley		
และ	Joy	v.	North	ศึาลจูะไม่ีตดั้สินี้ให์�กรรมีการต�องรับผิู้ด้	ห์ากกรรมีการได้�ปฏิิบัติ
ห์นี้�าท้�ตามีห์ลักค์วัามีระมัีด้ระวััง	 	 กรรมีการได้�ตัด้สินี้ใจูและกระทำาการโด้ยสุจูริต	
ไม่ีม้ีการฉ�อโกงห์ร่อกระทำาผิู้ด้กฎห์มีาย	 และได้�ค์ำานึี้งถึุงประโยช้น์ี้ของบริษัทเป็นี้
สำาคั์ญ	(Florence	Shu-Acquaye,	2004)	ในี้ส่วันี้ห์นี้�าท้�ตามีห์ลักค์วัามีระมัีด้ระวััง
น้ี้�	ห์ากพิื่จูารณาตามี	The	Model	Business	Corporation	Acts		จูะสอด้ค์ล�อง
กับมีาตรา	 8.30	 ท้�ม้ีบทบัญญัติวัางห์ลักการมีาตรฐานี้การปฏิิบัติห์นี้�าท้�สำาห์รับ
กรรมีการ		(ถุอด้ค์วัามีเป็นี้ภาษาไทย	ได้�ดั้งน้ี้�)
	 ข�อ	A.	กรรมีการทุกค์นี้ในี้ค์ณะกรรมีการบริษัท		ต�องปฏิิบัติห์นี้�าท้�กรรมีการ
ด้�วัยค์วัามีซ่ึ่�อสัตย์สุจูริตตามีวิัธ้ิการท้�กรรมีการเช่้�ออย่างม้ีเห์ตุผู้ลว่ัาจูะเป็นี้ไปโด้ย
ประโยช้น์ี้ส้งสุด้แก่บริษัท	(รัช้ด้าพื่ร	สังวัร,	2551)
	 ข�อ	 B.	 กรรมีการในี้ค์ณะกรรมีการห์ร่อค์ณะกรรมีการ	 เม่ี�อได้�รับข�อม้ีล
เก้�ยวักับการต�องตัด้สินี้ใจูห์ร่อเอาใจูใส่ต่อในี้การทำาห์นี้�าท้�	 จูะต�องใช้�ค์วัามี
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ระมัีด้ระวัังเสม่ีอนี้บุค์ค์ลในี้ภาวัะเช่้นี้นัี้�นี้	และเช่้�อได้�ม้ีอย่างเห์ตุผู้ลว่ัาอย้ใ่นี้สภาวัะ
เด้้ยวักันี้
	 บทบัญญัติในี้ส่วันี้มีาตรา	172	ของ	กฎห์มีายบริษัททั�วัไปแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์	
(Delaware	 General	 Corporation	 Law)	 และ	 The	 Model	 Business	
Corporation	Acts	มีาตรา	8.30	น้ี้�	ห์ากจูะศึึกษาเปร้ยบเท้ยบกับประมีวัลกฎห์มีาย
แพ่ื่งและพื่าณิช้ย์ของไทย	 ก็จูะม้ีค์วัามีใกล�เค้์ยงกับมีาตรา	1168	 ท้�บัญญัติว่ัา	 ในี้
อันี้ท้�จูะประกอบกิจูการของบรษัิทนัี้�นี้	กรรมีการต�องใช้�ค์วัามีเอ่�อเฟื�อสอด้ส่องอย่าง
บุค์ค์ลค์�าขายผู้้�ประกอบด้�วัยค์วัามีระมัีด้ระวััง	ซึึ่�งเท้ยบเค้์ยงกับ	Duty	of	care	
	 การทำาห์นี้�าท้�ตามีค์วัามีห์ลักซ่ึ่�อสัตย์	(Duty	of	loyalty)	ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบน้ี้�	
ค่์อ	 การกระทำาการห์ร่องด้เวั�นี้กระทำาการบนี้ห์ลักการพ่ื่�นี้ฐานี้อิสระและไม่ีม้ี
ประโยช้น์ี้เข�ามีาเก้�ยวัข�องตามีห์ลักสุจูริตด้�วัยค์วัามีเช่้�อท้�ว่ัากระทำาการเป็นี้
ประโยช้น์ี้ต่อบริษัทและผู้้�ถุ่อหุ์�นี้
	 4.	กรรมีการต�องเป็นี้อิสระไม่ีม้ีส่วันี้ได้�เส้ยกรรมีการไม่ีค์วัรม้ีส่วันี้ได้�เส้ยไม่ีว่ัา
เร่�องเงินี้	ห์ร่อประโยช้น์ี้อ่�นี้ใด้จูากการทำางานี้	ยกเวั�นี้กรรมีการท้�เป็นี้ผู้้�ถุ่อหุ์�นี้		และ
ด้�วัยค์วัามีเป็นี้อิสระ	 ค่์อ	 ไม่ีม้ีสายสัมีพัื่นี้ธ์ิกับค่้์สัญญาของบริษัทท้�ม้ีผู้ลประโยช้น์ี้
ห์ร่อส่วันี้ได้�เส้ย		
	 5.	ห์นี้�าท้�กำากับด้้แลห์นี้�าท้�น้ี้�เป็นี้ส่วันี้ห์นึี้�งของห์ลักค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบอันี้รวัมีถึุง
ระดั้บค์วัามีใส่ใจูของกรรมีการท้�ม้ีต่อการจัูด้การค์วัามีเส้�ยงของบริษัท
 การคุ้มครองการทำาหน้าท่ีของกรรมการบริษัท
	 การคุ์�มีค์รองการทำาห์นี้�าท้�ของกรรมีการบริษัท	 แนี้วัทางท้�ห์นึี้�ง	 ค่์อ	 การใช้�
แนี้วัทางตามีค์ำาพิื่พื่ากษาศึาล		ในี้ประเทศึสห์รัฐอเมีริกา	ม้ีห์ลักกฎห์มีายซึึ่�งเร้ยกว่ัา	
“Business	Judgement	Rule”		เพ่ื่�อคุ์�มีค์รองการตัด้สินี้ใจูทางธุิรกิจูของกรรมีการ
ผู่้านี้ห์ลักกฎห์มีายจูาร้ตประเพื่ณ้และได้�รับการบัญญัติเป็นี้ตัวับทกฎห์มีายในี้มีลรฐั
ต่างๆ		เพ่ื่�อมิีให์�กรรมีการต�องม้ีค์วัามีรับผิู้ด้เป็นี้การส่วันี้ตัวั		ห์ากการตัด้สินี้ใจูดั้ง
กล่าวัก่อให์�เกิด้ค์วัามีเส้ยห์ายแก่บริษัท	ห์ากพิื่ส้จูน์ี้ได้�ว่ัาการตัด้สินี้ใจูนัี้�นี้อย้บ่นี้ห์ลัก
เกณฑ์์ท้�กฎห์มีายกำาห์นี้ด้	 และในี้ขณะเด้้ยวักันี้	 ห์ลักกฎห์มีาย	 Business	
Judgement	Rule	ก็ถุ่อว่ัาเป็นี้เค์ร่�องม่ีอสำาคั์ญของผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ในี้การตรวัจูสอบการ
ใช้�ด้ลุพิื่นี้จิูในี้การตัด้สินี้ใจูทางธุิรกิจูของกรรมีการว่ัาช้อบด้�วัยกฎห์มีายห์ร่อไม่ี	และ
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กรรมีการต�องรับผิู้ด้เป็นี้การส่วันี้ตัวั	 ต่อการตัด้สินี้ใจูดั้งกล่าวัห์ร่อไม่ีด้�วัยเช่้นี้กันี้
ผู่้านี้กระบวันี้การฟ้องค์ด้้ต่อศึาล	 เพ่ื่�อขอให์�ศึาลตรวัจูสอบการใช้�ดุ้ลพิื่นิี้จูในี้การ
ตัด้สินี้ใจูทางธุิรกิจูศึาลจูะใช้�	“ห์ลักการตัด้สินี้ทางธุิรกิจู”	เพ่ื่�อกำาห์นี้ด้ว่ัากรรมีการ
และเจู�าห์นี้�าท้�ของบริษัทได้�ละเมิีด้ห์นี้�าท้�ต่อห์ลักค์วัามีไวั�วัางใจูของตนี้ห์ร่อไม่ี	
(ศุึภวััช้ร์			มีาลานี้นี้ท์,	2560)	
	 การคุ์�มีค์รองการทำาห์นี้�าท้�กรรมีการบริษัท	ท้�เช่้�อโด้ยสุจูริตใจูในี้บันี้ทึกข�อม้ีล
บริษัท	และการนี้ำาเสนี้อข�อม้ีล	ค์วัามีเห็์นี้ต่อค์ณะกรรมีการบริษัท	 โด้ยเจู�าห์นี้�าท้�	
และล้กจู�างของบริษัท	 อันี้เป็นี้ไปตามีกฎห์มีายบริษัทแห่์งมีลรัฐเด้ลาแวัร์	 มีาตรา	
141
	 การคุ์�มีค์รองการทำาห์นี้�าท้�กรรมีการบริษัท			โด้ยการทำาประกันี้ภัยกับบริษัท
ประกันี้ภัย	มีลรัฐเด้ลาแวัร์	อนุี้ญาตให์�บริษัทสามีารถุจัูด้ซ่ึ่�อกรมีธิรรม์ีเพ่ื่�อประกันี้
ค์วัามีรับผิู้ด้ของกรรมีการและเจู�าห์นี้�าท้�บริษัทได้�	 (Peter	 A.	 Atkins,	Marc	 S.	
Gerber,	Edward	B.	Micheletti,	Robert	S.	Saunders,	2020)
 กฎหมายบริษัทของสหราชอาณาจักร
	 พื่ระราช้บัญญัติบริษัท	 ค์.ศึ.2006	 (Companies	 Act	 2006) ห์นี้�าท้�ของ
กรรมีการถุ่อเป็นี้หั์วัใจูสำาคั์ญของกฎห์มีายบริษัทแมี�บริษัทจูะเป็นี้นิี้ติบุค์ค์ล	 แต่ก็
ต�องด้ำาเนิี้นี้การผู่้านี้ผู้้�แทนี้นิี้ติบุค์ค์ลซึึ่�งก็	ค่์อ	กรรมีการ	(Stephen	Girvin,	Sandra	
Frisby	and	Alastair	Hudson,	2010)		โด้ยกฎห์มีายบริษัท	ค์.ศึ.2006	ได้�กำาห์นี้ด้
ห์นี้�าท้�ของกรรมีการท้�สำาคั์ญไวั�อย้่	7	ข�อ	ดั้งน้ี้�			
	 1.	ห์นี้�าท้�กระทำาการภายในี้ขอบอำานี้าจู	 	 (Duty	 to	act	within	powers		
มีาตรา	171)		กรรมีการม้ีห์นี้�าท้�กระทำาการภายในี้ขอบอำานี้าจูกระทำาการภายใต�
ธิรรมีน้ี้ญบริษัทและใช้�อำานี้าจูตามีวััตถุุประสงค์์	 ค์ำาว่ัาธิรรมีน้ี้ญบริษัทในี้ท้�น้ี้�จูะ
ประกอบไปด้�วัย	ห์นัี้งส่อบริค์ณห์์สนี้ธิิและข�อบังคั์บบริษัท
	 2.	ห์นี้�าท้�ในี้การส่งเสริมีค์วัามีสำาเร็จูของบริษัท		(Duty	to	Promote	the	
Success	of	 the	Company	มีาตรา	 172)	 เพ่ื่�อส่งเสริมีค์วัามีสำาเร็จูของบริษัท		
กรรมีการของบริษัท	จูะต�องทำาห์นี้�าท้�ในี้แนี้วัทางท้�เป็นี้ไปโด้ยสุจูริตม้ีแนี้วัโนี้�มีท้�จูะ
ส่งเสริมีค์วัามีสำาเร็จูของบริษัท	 เพ่ื่�อประโยช้น์ี้ของผู้้�ถุ่อหุ์�นี้โด้ยรวัมีและในี้การ
ทำาเช่้นี้นัี้�นี้ได้�ค์ำานึี้งถึุง	 	 (ก)	 ผู้ลท้�ตามีมีาของการตัด้สินี้ใจูใด้	 ๆ	 ในี้ระยะยาวั	
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(ข)	 ผู้ลประโยช้น์ี้ของพื่นัี้กงานี้ของบริษัท	 (ค์)	 ค์วัามีจูำาเป็นี้ในี้การส่งเสริมีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิทางธุิรกิจูของบริษัท	กับซัึ่พื่พื่ลายเออร์ล้กค์�าและอ่�นี้	ๆ 	(ง)	ผู้ลกระทบของ
การด้ำาเนิี้นี้งานี้ของบริษัทท้�ม้ีต่อชุ้มีช้นี้และสิ�งแวัด้ล�อมี	 (จู)	 ค์วัามีปรารถุนี้าของ
บริษัทท้�รักษาช่้�อเส้ยงในี้ด้�านี้มีาตรฐานี้การด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจูท้�ส้ง	และ	(ฉ)	ค์วัามีจูำาเป็นี้
ในี้การปฏิิบัติอย่างเป็นี้ธิรรมีระห์ว่ัางผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ของบริษัท
	 3.	ห์นี้�าท้�การตัด้สินี้ใจูอย่างเป็นี้อิสระ	(Duty	to	Exercise	Independent	
Judgement	มีาตรา	173)	กรรมีการมีห้์นี้�าท้�ในี้การตดั้สินี้ใจูอยา่งเปน็ี้อิสระ	มีาตรา	
173	แบ่งออกเป็นี้	2	หั์วัข�อย่อย	ได้�แก่	(1)	กรรมีการ	ของบริษัทจูะต�องตัด้สินี้ใจู
อย่างเป็นี้อิสระ	 (2)	 อย่างไรก็ตามี	 การกระทำาตามีข�อตกลงท้�บริษัทได้�ทำาไวั�เพ่ื่�อ
จูำากัด้การใช้�ดุ้ลยพิื่นิี้จูของกรรมีการในี้อนี้าค์ต	 รวัมีถึุงการกระทำาท้�ได้�รับมีอบ
อำานี้าจูตามีธิรรมีน้ี้ญของบริษัท		จูะไม่ีถุ่อว่ัาเป็นี้การละเมิีด้ต่อห์นี้�าท้�ของกรรมีการ
ตามีข�อน้ี้�		
	 4.	ห์นี้�าท้�ใช้�ค์วัามีระมัีด้ระวััง	ทักษะและค์วัามีวัริิยะอยา่งสมีเห์ตุสมีผู้ล	(Duty	
to	Exercise	Reasonable	Care,	Skill	and	Diligence	มีาตรา	174)		ห์นี้�าท้�ตามี
กฎห์มีายบริษัทท้�ต�องใช้�ค์วัามีระมัีด้ระวััง	ทักษะ	และค์วัามีวิัริยะอย่างสมีเห์ตุสมีผู้ล	
ห์มีายถึุง	(1)	กรรมีการของบริษัท	ต�องใช้�ทักษะและค์วัามีวิัริยะอยา่งสมีเห์ตุสมีผู้ล	
(2)	ซึึ่�งห์มีายค์วัามีว่ัาค์วัามีระมัีด้ระวััง	ทักษะ	และค์วัามีวิัริยะอย่างสมีเห์ตุสมีผู้ลท้�
จูะใช้�โด้ยค์นี้ท้�ขยันี้พื่อเพ้ื่ยงด้�วัยค์วัามีร้�ทักษะและประสบการณ์ทั�วัไปท้�อาจูค์าด้
ห์วัังอย่างสมีเห์ตุสมีผู้ลของบุค์ค์ลซึึ่�งปฏิิบัติห์นี้�าท้�โด้ยกรรมีการท้�เก้�ยวัข�องกับ
บริษัท	และค์วัามีร้�ทักษะและประสบการณ์ทั�วัไปท้�กรรมีการพึื่�งม้ี
	 5.	ห์นี้�าท้�ห์ล้กเล้�ยงการขัด้กันี้แห่์งผู้ลประโยช้น์ี้		(Duty	to	Avoid	Conflict	
of	Interest	มีาตรา	175)	กรรมีการม้ีห์นี้�าท้�ห์ล้กเล้�ยงการขัด้กันี้แห่์งผู้ลประโยช้น์ี้
กับบริษัท		โด้ยกรรมีการของบรษัิทจูะต�องห์ล้กเล้�ยงสถุานี้การณท้์�เขาม้ีห์ร่ออาจูมี้
ผู้ลประโยช้น์ี้โด้ยตรงห์ร่อโด้ยอ�อมีท้�ขัด้แย�งกันี้ห์ร่ออาจูขัด้แย�งกับผู้ลประโยช้น์ี้ของ
บริษัท			
	 6.	ห์นี้�าท้�ไม่ียอมีรับผู้ลประโยช้น์ี้จูากบุค์ค์ลท้�สามี	 (Duty	not	 to	Accept	
Benefits	from	Third	Parties	มีาตรา	176)	ห์นี้�าท้�ไม่ียอมีรับผู้ลประโยช้น์ี้จูาก
บุค์ค์ลท้�สามี	กรรมีการของบริษัทต�องไม่ีรับผู้ลประโยช้น์ี้จูากบุค์ค์ลภายนี้อกท้�มีอบ
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ให์�โด้ยเห์ตุผู้ลว่ัาเป็นี้กรรมีการ	 ห์ร่อกระทำาการห์ร่อไม่ีกระทำาการใด้ในี้ฐานี้ะ
กรรมีการ			ค์ำาว่ัา	“บุค์ค์ลท้�สามี”	ในี้ท้�น้ี้�	ห์มีายถึุง	บุค์ค์ลอ่�นี้ท้�ไม่ีใช่้บริษัท	องค์์กร
ท้�เก้�ยวัข�องห์ร่อบุค์ค์ลท้�ทำาห์นี้�าท้�ในี้นี้ามีของบริษัท	ห์ร่อองค์์กรท้�เก้�ยวัข�อง
	 	7.	ห์นี้�าท้�ประกาศึผู้ลประโยช้น์ี้ในี้ธุิรกรรมีท้�นี้ำาเสนี้อ	 (Duty	 to	Declare	
Interest	in	Proposed	Transaction	มีาตรา	177)	ห์นี้�าท้�ของกรรมีการบริษัท
ในี้การประกาศึผู้ลประโยช้น์ี้ในี้ธุิรกรรมีท้�นี้ำาเสนี้อ	ตามีมีาตรา	177	ห์ากกรรมีการ
ของบริษัทม้ีค์วัามีประสงค์์ในี้การทำาธุิรกรรมีห์ร่อข�อตกลงท้�เสนี้อกับบริษัทไม่ีว่ัา
ทางใด้ทั�งทางตรงและทางอ�อมี	 กรรมีการค์นี้ดั้งกล่าวัจูะต�องแจู�งลักษณะและ
ขอบเขตของค์วัามีประสงค์์นัี้�นี้ต่อกรรมีการรายอ่�นี้ด้�วัย		
 กฎหมายบริษัทของญ่ีปุ่น
	 ปัจูจุูบันี้	 บริษัทต่างๆ	 ในี้ญ้�ปุ่นี้	 อย้่ภายใต�กฎห์มีายบริษัทของญ้�ปุ่นี้	 ห์ร่อ	
Companies	Act	2005	ซึึ่�งประกาศึใช้�เม่ี�อ	26	กรกฎาค์มี	ค์.ศึ.2005	โด้ยบทบญัญัติ
ในี้กฎห์มีายบริษัทญ้�ปุ่นี้ท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	 ท้�ผู้้�วิัจัูยได้�
ทำาการศึึกษา	ค่์อ	ห์นี้�าท้�ค์ณะกรรมีการตามีกฎห์มีายบริษัท		โด้ยมีาตราท้�กำาห์นี้ด้
เป็นี้ห์นี้�าท้�กรรมีการอย่างชั้ด้เจูนี้	ค่์อ	มีาตรา	355	Duty	of	Loyalty	และ	มีาตรา	
357	Director’s	Duty	of	Report		และเป็นี้ห์นี้�าท้�ของกรรมีการท้�สอด้แทรกไวั�
ในี้มีาตราอ่�นี้อย้่อ้กห์ลายมีาตรา
	 ค์ณะกรรมีการตามีกฎห์มีายบริษัทแห่์งญ้�ปุ่นี้	ม้ีห์นี้�าท้�กำากับค์วับคุ์มี	การกระทำา
ของกรรมีการท้�เป็นี้ผู้้�แทนี้นิี้ติบุค์ค์ลผู้้�ซึึ่�งม้ีค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบในี้การบริห์ารกิจูการงานี้
บริษัท	และค์ณะกรรมีการม้ีอำานี้าจูท้�จูะถุอด้ถุอนี้กรรมีการท้�เป็นี้ผู้้�แทนี้นิี้ติบุค์ค์ล	
ห์ากพื่บการกระทำาท้�ไม่ีเห์มีาะสมี	ห์นี้�าท้�กรรมีการตามีกฎห์มีายบริษัท	 	จึูงสามีารถุ
สรุปได้�	ดั้งน้ี้�
	 ห์นี้�าท้�กรรมีการ	(Duties	of	Care	and	Loyalty)	กรรมีการต�องปฏิิบัติห์นี้�าท้�
ด้�วัยค์วัามีระมัีด้ระวัังและค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบ	 (มีาตรา	 355)	 กรรมีการแต่ละค์นี้จูะ
ต�องปฏิิบัติห์นี้�าท้�ตามีกฎห์มีายและข�อบังคั์บบริษัท	และมีติท้�ประชุ้มีสามัีญผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	
และปฏิิบัติห์นี้�าท้�ด้�วัยค์วัามีระมัีด้ระวัังต่อบริษัท	stock	company
	 ห์นี้�าท้�กำากับ	ค์วับคุ์มีด้้แล	(Duty	of	supervision)	ห์นี้�าท้�น้ี้�เป็นี้ส่วันี้ห์นึี้�งของ
ห์ลักค์วัามีระมัีด้ระวััง	 	 กรรมีการแต่ละค์นี้ม้ีห์นี้�าท้�กำากับค์วับคุ์มี	 ด้้แล	 และต�อง
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ทำาให์�มัี�นี้ใจูว่ัา	 การกระทำาของกรรมีการค์นี้อ่�นี้	 รวัมีถึุงกรรมีการท้�เป็นี้ผู้้�แทนี้
นิี้ติบุค์ค์ล	ได้�ปฏิิบัติตามีกฎห์มีายและข�อบังคั์บบริษัท	
	 ห์นี้�าท้�รายงานี้	 ถุ�ากรรมีการตรวัจูพื่บข�อเท็จูจูริงอันี้เป็นี้อันี้ตรายสำาคั์ญต่อ
บริษัทร่วัมีทุนี้	(stock	company)		กรรมีการจูะต�องรายงานี้ข�อเท็จูจูริงดั้งกล่าวั
แก่ผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ทันี้ท้	(มีาตรา	357)
	 ห์นี้�าท้�จัูด้ตั�งระบบการค์วับคุ์มี	 ตรวัจูสอบภายในี้	 (Duty	 to	 establish	
internal	 control	 systems)	 ห์นี้�าท้�ตามีข�อน้ี้�เป็นี้ส่วันี้ห์นึี้�งของห์ลักค์วัามี
ระมัีด้ระวััง	และห์นี้�าท้�กำากับค์วับคุ์มีด้้แล	
	 บริษัทท้�เข�าลักษณะบริษัทขนี้าด้ให์ญ่	(Large	Company)	ม้ีห์นี้�าท้�ต�องด้ำาเนิี้นี้
การในี้ส่วันี้เก้�ยวักับระบบการตรวัจูสอบภายในี้ด้�วัยระบบการตรวัจูสอบภายในี้
ทำาให์�การปฏิิบัติห์นี้�าท้�ของกรรมีการต�องเป็นี้ไปตามีกฎห์มีาย	และข�อบังคั์บบริษัท	
และระบบอ่�นี้ตามีพื่ระราช้กฤษฎ้กาท้�ออกโด้ยรัฐมีนี้ตร้ว่ัาการกระทรวังยุติธิรรมี
อันี้ทำาให์�เกิด้ค์วัามีมัี�นี้ใจูต่อการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจูอย่างเห์มีาะสมีของบริษัทร่วัมีทุนี้	
(Stock	Company)
	 ห์นี้�าท้�อ่�นี้ๆ	ของกรรมีการ	กรรมีการบริษัทจูะถุ้กจูำากัด้อำานี้าจูห์นี้�าท้�ในี้เร่�อง
การทำานิี้ติกรรมีท้�เป็นี้การแข่งขันี้กับกิจูการ	ห์ร่อนิี้ติกรรมีท้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ย	(CA	มีาตรา	
365)
	 ค์วัามีรับผิู้ด้ของกรรมีการต่อบริษัทในี้กรณ้ท้�กรรมีการได้�ละเลยต่อห์นี้�าท้�
กรรมีการต�องรบัผิู้ด้ช้ด้ใช้�ต่อบริษัทในี้ค์วัามีเส้ยห์ายใด้ๆ	อนัี้เปน็ี้ผู้ลจูากการละเลย		
(CA	 มีาตรา	 423)	 ม้ีบทบัญญัติพิื่เศึษสำาห์รับค์วัามีรับผิู้ด้กรรมีการ	 เก้�ยวักับการ
เสนี้อผู้ลประโยช้น์ี้ท้�ผิู้ด้กฎห์มีายอันี้เก้�ยวักับการใช้�สิทธิิของผู้้�ถุ่อหุ์�นี้	 (CA	 มีาตรา	
120)	การจัูด้สรรส่วันี้เกินี้และการซ่ึ่�อหุ์�นี้ของกรรมีการ	(CA	มีาตรา	462)	การซ่ึ่�อ
หุ์�นี้จูากผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ท้�ไม่ีเห็์นี้ด้�วัย	 (CA	มีาตรา	464)	ค์วัามีรับผิู้ด้จูากการขาด้ดุ้ลภาย
ห์ลังการจู่ายเงินี้ปันี้ผู้ลและการซ่ึ่�อหุ์�นี้ของกรรมีการ	(CA	มีาตรา	465)	(Yoshinori	
Ono,	2009)
 การพฒันากฎหมายบรษัิทเอกชนจำากัดของไทยบนแนวคดิหลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี
	 การศึึกษาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้สำาห์รับบริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้	ปี	2560	
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จูะพื่บวัา่	ห์ลกัการด้งักล่าวั	ได้�กำาห์นี้ด้บทบาทห์นี้�าท้�แก่ค์ณะกรรมีการบรษัิท	8	ข�อ		
และสองข�อสำาคั์ญ	 ค่์อ	 1.	 ค์ณะกรรมีการต�องตระห์นี้ักถึุงบทบาทและค์วัามี
รับผิู้ด้ช้อบของตนี้	 ในี้ฐานี้ะผู้้�นี้ำาท้�สร�างคุ์ณค่์าให์�แก่กิจูการอย่างยั�งย่นี้	 2.	 การ
กำาห์นี้ด้เป้าห์มีายของกิจูการเพ่ื่�อค์วัามียั�งย่นี้	 สองข�อดั้งกล่าวั	 สะท�อนี้ผู้ลลัพื่ธ์ิท้�
ต�องการ	 ค่์อ	 ประโยช้น์ี้ต่อสังค์มี	 และการลด้ผู้ลกระทบด้�านี้ลบต่อสิ�งแวัด้ล�อมีท้�
บริษัทเอกช้นี้	 จูำากัด้	 ท้�ไม่ีได้�อย้่ในี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์พึื่�งต�องกระทำาเช่้นี้กันี้	 ในี้ส่วันี้
อำานี้าจูห์นี้�าท้�ของกรรมีการบรษัิทเอกช้นี้	จูำากัด้ของไทย	จูากการศึึกษาบทบญัญัติ
ในี้ประมีวัลกฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์	ลักษณะ	22	ส่วันี้ของบริษัท	ส่วันี้ท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิ
กับแนี้วัคิ์ด้ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการเท่าท้�พื่บในี้กฎห์มีาย	 จูะพื่บว่ัา	 ห์นี้�าท้�และ
อำานี้าจูของกรรมีการบรษัิทจูำากัด้	ของไทย	(ในี้ส่วันี้ท้�นี้อกเห์น่ี้อจูากข�อบังคั์บบริษัท)	
จูะมิีได้�ถุ้กรวับรวัมีไวั�ในี้มีาตราเด้้ยวัแต่ได้�ถุ้กกระจูายไปตามีบทบัญญัติต่างๆ	ตามี
หั์วัข�อตั�งแต่ตอนี้จัูด้ตั�งจูนี้ถึุงเลิกบริษัทเริ�มีตั�งแต่ประชุ้มีจัูด้ตั�งบริษัท	เม่ี�อกรรมีการ
เข�ารับห์นี้�าท้�แล�วัต�องลงม่ีอจัูด้การเร้ยกให์�ผู้้�เริ�มีก่อการและผู้้�เข�าช่้�อซ่ึ่�อหุ์�นี้ทั�งห์ลาย
ใช้�เงินี้ในี้หุ์�นี้ซึึ่�งจูะต�องใช้�เป็นี้ตัวัเงินี้	 เร้ยกหุ์�นี้ห์นึี้�งไม่ีนี้�อยกว่ัาร�อยละย้�สิบห์�า	 ตามี
ไปด้�วัยการขอจูด้ทะเบ้ยนี้ห์นี้งัส่อบรคิ์ณห์์สนี้ธิิและการขอจูด้ทะเบ้ยนี้จัูด้ตั�งบริษัท	
(มีาตรา	 1110-1111/1)	 กรรมีการยังม้ีห์นี้�าท้�ในี้การเร้ยกเก็บเงินี้ค่์าหุ์�นี้ท้�เห์ล่อ	
มีาตรา	1120-1123
	 ห์นี้�าท้�ของกรรมีการท้�จูะส่งสำาเนี้าบัญช้้รายช่้�อผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ไปยังนี้ายทะเบ้ยนี้
อย่างนี้�อยปีละ	 1	 ค์รั�ง	 (มีาตรา1139)	 	 และมีาตรฐานี้ห์นี้�าท้�ของกรรมีการตามี
มีาตรา	 1168	 ห์นี้�าท้�และอำานี้าจูของกรรมีการในี้ส่วันี้ท้�เก้�ยวักับการประชุ้มีผู้้�ถุ่อ
หุ์�นี้	การเร้ยกประชุ้มีวิัสามัีญจูะเกิด้ในี้	4	กรณ้	ค่์อ	1.	ตามีท้�กรรมีการเห็์นี้สมีค์วัร			
2.	ขาด้ทุนี้ถึุงกึ�งห์นึี้�งต�องเร้ยกประชุ้มีทันี้ท้	3.	 เม่ี�อผู้้�ถุ่อหุ์�นี้ม้ีจูำานี้วันี้หุ์�นี้รวัมีกันี้ไม่ี
นี้�อยกว่ัาห์นึี้�งในี้ห์�าแห่์งจูำานี้วันี้หุ์�นี้ของบริษัทได้�เข�าช่้�อกันี้ทำาห์นัี้งส่อร�องขอให์�เร้ยก
ประชุ้มี	 	4.	ตำาแห์น่ี้งผู้้�สอบบัญช้้ว่ัางในี้ส่วันี้รายงานี้การประชุ้มีกรรมีการต�องจัูด้
ให์�จูด้บันี้ทึกรายงานี้การประช้มุีและข�อมีติทั�งห์มีด้ของท้�ประชุ้มีผู้้�ถุ่อหุ์�นี้และของท้�
ประชุ้มีกรรมีการลงไวั�ในี้สมุีด้โด้ยถุ้กต�อง	ตามีมีาตรา	1207
	 จูากการศึึกษา	พื่บว่ัา	เห์ตุกฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	(บริษัทเอกช้นี้จูำากัด้)	ของ
ไทย	 ในี้บทบัญญัติท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิห์ร่อสอด้ค์ล�องกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการยัง
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ไม่ีเห์ม่ีอนี้กฎห์มีายบริษัทเอกช้นี้ของต่างประเทศึ	 ไม่ีว่ัาจูะเป็นี้สห์รัฐอเมีริกา		
สห์ราช้อาณาจูักร	 ห์ร่อญ้�ปุ่นี้	 ด้�วัยเห์ตุผู้ลสำาคั์ญประการแรก	 ค่์อ	 การแบ่งแยก
กฎห์มีายบริษัทออกเป็นี้สองฉบับของไทยโด้ยกฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	 จูะอย้่ในี้
ประมีวัลกฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย	์	ในี้ขณะท้�	บริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	จูะอย้ท้่�พื่ระราช้
บัญญัติบริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	พื่.ศึ.	2535		ประการสอง	ในี้ประเทศึไทยห์ลักการ
กำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ถุ้กให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับบริษัทมีห์าช้นี้	 จูำากัด้	 ท้�ม้ีหุ์�นี้ซ่ึ่�อขายในี้
ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์แห่์งประเทศึไทย

บทสรุป
	 จูากข�อม้ีลสถิุติของกรมีพัื่ฒนี้าธุิรกิจูการค์�า	 ย�อนี้ห์ลัง	 3	 ปี	 พื่บว่ัา	 จูำานี้วันี้
บริษัทท้�ไม่ีได้�จูด้ทะเบ้ยนี้ในี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์ทั�งบริษัทจูำากัด้	 และบริษัทมีห์าช้นี้	
จูำากัด้	ม้ีมีากกวัา่จูำานี้วันี้บรษัิทจูด้ทะเบ้ยนี้ในี้ตลาด้ห์ลกัทรัพื่ย	์จูำานี้วันี้บรษัิทม้ีส่วันี้
สัมีพัื่นี้ธ์ิกับระบบเศึรษฐกิจูในี้แง่ทุนี้จูด้ทะเบ้ยนี้	ผู้ลประกอบการและอัตราการจู�าง
งานี้ในี้ภาพื่รวัมีจูากธุิรกิจูกลุ่มีบริษัทเห์ล่าน้ี้�	ซึึ่�งเม่ี�อรวัมีกันี้จูะม้ีม้ีลค่์าทางเศึรษฐกิจู
ท้�ส้งกวั่าบริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้	 	 ประเด้็นี้จูำานี้วันี้บริษัทจูำากัด้	 รวัมีถุึงผู้ลกระทบต่อ
เศึรษฐกิจูของบริษัทกลุ่มีน้ี้�	จึูงเป็นี้เห์ตุผู้ลสำาคั์ญท้�ค์วัรม้ีการศึึกษาแนี้วัทางการนี้ำา
ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้มีาใช้�ในี้การพื่ัฒนี้ากฎห์มีายบริษัทจูำากัด้ของไทย	
เน่ี้�องจูากกฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	 ยังม้ีค์วัามีต่างจูากกฎห์มีายบริษัทมีห์าช้นี้	 จูำากัด้	
ในี้แก่นี้เน่ี้�อห์าของมีาตรฐานี้กรรมีการ	อำานี้าจูห์นี้�าท้�และค์วัามีรับผิู้ด้		ซึึ่�งกรรมีการ	
ค่์อ	 ผู้้�ม้ีบทบาทสำาคั์ญในี้การใช้�ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	 เพ่ื่�อให์�เกิด้
สัมีพัื่นี้ธิภาพื่ท้�ด้้ระห์ว่ัางค์ณะกรรมีการ	 	 ฝ่ายจัูด้การ	 และผู้้ถุ่อหุ์�นี้	 และนี้ำาไปส่้
ผู้ลลัพื่ธ์ิค่์อค์วัามียั�งย่นี้แก่ธุิรกิจู		จูากการศึึกษา	พื่บว่ัา	ห์ากเปร้ยบเท้ยบกับกฎห์มีาย
บริษัทของต่างประเทศึตามีท้�ได้�ศึึกษาในี้	3	ประเทศึ		ทั�งบริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้	และ
บริษัทมีห์าช้นี้	 จูำากัด้	 จูะม้ีมีาตรฐานี้กรรมีการในี้เร่�องห์ลักค์วัามีสุจูริต	 และห์ลัก
ค์วัามีระมัีด้ระวััง	 ท้�เห์ม่ีอนี้กันี้	 เพื่ราะบริษัททั�งสองร้ปแบบอย้่ภายใต�กฎห์มีาย
เด้้ยวักันี้
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การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทจำากัดในประเทศไทย 
Application of Good Corporate Governance Principles to Develop Thai Limited Company Law in Thailand

อภิปรายผู้ล
	 โด้ยผู้ลลัพื่ธ์ิท้�ได้�จูากการศึึกษา	 ค่์อ	 นี้ำาเสนี้อแนี้วัคิ์ด้ค์วัามียั�งย่นี้ของธุิรกิจูท้�
ไม่ีค์วัรถุ้กจูำากัด้ไวั�เพ้ื่ยงธุิรกิจูท้�เป็นี้บริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้			การผู้ลักดั้นี้ห์ลักการกำากับ
ด้้แลกจิูการท้�ด้้ของบรษัิทจูำากัด้	ตามีประมีวัลกฎห์มีายแพื่ง่และพื่าณชิ้ย	์ท้�ให์�ค์วัามี
สำาคั์ญกับผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ย	 โด้ยไม่ีได้�ม้ีผู้้�ถุ่อหุ์�นี้เพ้ื่ยงกลุ่มีเด้้ยวั	 จูะได้�ม้ีส่วันี้ช้่วัยเพิื่�มี
ม้ีลค่์าและสร�างค์วัามียั�งย่นี้		ทั�งน้ี้�ได้�ม้ีการศึึกษาวิัจัูยในี้ส่วันี้ของบริษัทจูด้ทะเบ้ยนี้	
พื่บว่ัา	ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ	ส่งผู้ลต่อม้ีลค่์ากิจูการและการเติบโตท้�ยั�งยน่ี้ของ
ธุิรกิจู	 ห์ากนี้ำามีาเปร้ยบเท้ยบกับ	 บริษัทจูำากัด้	 น่ี้าจูะได้�ผู้ลลัพื่ธ์ิท้�ไม่ีแตกต่างกันี้	
การนี้ำาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้มีาบรรจุูไวั�ในี้กฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์	 ในี้
ลักษณะแนี้วัทางเด้้ยวักับกฎห์มีายบริษัทอังกฤษ	ห์ร่อกฎห์มีายบริษัทของฝรั�งเศึส
โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งทฤษฎ้บริษัทท้�ค์ำานึี้งถึุงผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�เส้ยจูะม้ีข�อด้้	ในี้ด้�านี้การสร�าง
ค์วัามียั�งยน่ี้แก่ธุิรกิจู	แต่อยา่งไรก็ตามีก็อาจูไม่ีสามีารถุนี้ำาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ
ท้�ด้้มีาใช้�พัื่ฒนี้ากฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	 	 ได้�ทั�งห์มีด้เพื่ราะโด้ยแนี้วัคิ์ด้ของบริษัท
เอกช้นี้	ในี้กรณ้บริษัทขนี้าด้เล็ก	ซึึ่�งเป็นี้ธุิรกิจูส่วันี้ตัวั	อาจูไม่ีม้ีค์วัามีจูำาเป็นี้ท้�ต�อง
เปิด้เผู้ยข�อม้ีลต่อสาธิารณะ	 	ห์ากนี้ำาห์ลักการเร่�องการเปิด้เผู้ยข�อม้ีลมีาใช้�จูนี้เกินี้
ค์วัามีจูำาเป็นี้	 อาจูเป็นี้อุปสรรค์ต่อผู้้�ประกอบการท้�ประสงค์์จัูด้ตั�งบริษัทจูำากัด้
ของไทย

ข้อเสนอแนะ
				 แนี้วัทางการพัื่ฒนี้ากฎห์มีายบริษัท	โด้ยนี้ำาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการมีาเป็นี้
พ่ื่�นี้ฐานี้ในี้การแก�ไขเพิื่�มีเติมีบทบัญญัติค์วัรนี้ำาผู้สมีผู้สานี้แนี้วัทางห์ลักการกำากับ
ด้้แลกิจูการท้�ด้้ทั�ง	Soft	Law	และ	Hard	Law	ของประเทศึสห์รัฐอเมีริกา	สห์ราช้
อาณาจัูกร	และญ้�ปุ่นี้มีาปรับใช้�กับบริษัทของไทย	ห์ลายประเทศึในี้โลกจูะมีแ้นี้วัทาง
การนี้ำาห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการมีาใช้�พัื่ฒนี้ากฎห์มีายค์วับค่้์กันี้	โด้ยแนี้วัโนี้�มีของ
ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ทั�วัโลกจูะมี้ส่วันี้ห์นึี้�งท้�ใช้�กฎห์มีายเพ่ื่�อเสริมี
ประสิทธิิภาพื่มีากขึ�นี้เพ่ื่�อการด้ึงด้้ด้นี้ักลงทุนี้	 ตัวัอย่างในี้สห์ภาพื่ยุโรป	 พื่บวั่า	
ม้ีค์วัามีพื่ยายามีสร�างค์วัามีเป็นี้อันี้ห์นึี้�งอันี้เด้้ยวัของกฎห์มีายบริษัท	 เพ่ื่�อนี้ำาไปส่้
ค์วัามีเป็นี้มีาตรฐานี้		(Bob	Tricker,	2015)		ในี้งานี้วิัจัูยบางเล่มีของต่างประเทศึ
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ระบุวั่า	 ในี้ระยะยาวัแล�วั	 ไม่ีน่ี้าเช่้�อว่ัา	 ระบบธิรรมีาภิบาลบริษัท	 ห์ร่อการกำากับ
ด้้แลกจิูการท้�ด้้ของบรษัิท	จูะด้ำารงค์งอย้่โด้ยไมีม้่ีกฎห์มีายรองรบัโด้ยเฉพื่าะในี้ช้ว่ัง
วิักฤติเศึรษฐกิจูห์ร่อเศึรษฐกิจูอย้่ในี้ภาวัะตกตำ�า	 (สุรศัึกดิ้�	 	 ไช้ยธินี้กิจู,	 2558)	
ฉะนัี้�นี้ข�อเสนี้อแนี้ะของผู้้�วิัจัูย	ร้ปแบบการพื่ฒันี้ากฎห์มีายบรษัิทของประเทศึไทย	
ท้�สอด้รับกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้จึูงม้ี	ดั้งน้ี้�
	 1	)	การพัื่ฒนี้ากฎห์มีายบรษัิท	บนี้โค์รงสร�างระบบกฎห์มีายท้�เป็นี้อย้ปั่จูจุูบันี้		
โด้ยปรับปรุงประมีวัลกฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์	 ส่วันี้บริษัทในี้ประเด็้นี้ผู้้�ถุ่อหุ์�นี้		
การประชุ้มีผู้้�ถุ่อหุ์�นี้		บทบัญญัติในี้ส่วันี้ของกรรมีการ		บัญช้้	และ	ผู้้�ตรวัจูสอบบัญช้้		
โด้ยใช้�ฐานี้กฎห์มีายท้�สอด้รับกับแนี้วัคิ์ด้ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ท้�อย้่เบ่�อง
ห์ลังห์ลายมีาตรา	ในี้พื่ระราช้บัญญัติบริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	มีาปรับใช้�เท่าท้�เห์มีาะ
สมีกับสภาพื่กิจูการบริษัทจูำากัด้
	 ประเด็้นี้เร่�องขนี้าด้ของกิจูการ	 ห์ร่อขนี้าด้บริษัท	 ถุ่อเป็นี้ประเด็้นี้ท้�ไม่ีม้ี
ในี้ประมีวัลกฎห์มีายแพื่่งและพื่าณิช้ย์ของไทย	 ในี้กฎห์มีายบริษัทต่างประเทศึ	
จูะเห์็นี้ได้�ว่ัา	 ห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้บริษัทเอกช้นี้ขนี้าด้ให์ญ่ของสห์ราช้
อาณาจัูกร	 และกฎห์มีายบริษัทญ้�ปุ่นี้	 ม้ีการกำาห์นี้ด้ห์ลักเกณฑ์์	 การเป็นี้บริษัท
เอกช้นี้ขนี้าด้ให์ญ	่ไวั�ในี้แนี้วัทางห์ลกัการกำากับด้้แลกจิูการ	ห์ร่อไวั�กฎห์มีายบรษัิท		
ด้�วัยเพื่ราะบรษัิทขนี้าด้กลาง	และเลก็	อาจูไมีม้่ีค์วัามีจูำาเปน็ี้ในี้การปฏิิบัติตามีห์ลัก
การกำากับด้้แลกิจูการทุกเร่�อง	การกำาห์นี้ด้ขนี้าด้กิจูการ	บริษัทขนี้าด้ให์ญ่	 ท้�ค์วัร
ใช้�มีาตรฐานี้สากลเร่�องกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้	ในี้ระดั้บเท่ากับบริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	
ท้�อย้่ในี้ตลาด้ห์ลักทรัพื่ย์		จึูงค์วัรได้�รับการพิื่จูารณา
	 ฉะนัี้�นี้	 ขนี้าด้ของกิจูการประเภทบริษัทจูำากัด้	 จึูงค์วัรนี้ำามีาใช้�เป็นี้เกณฑ์์ในี้
การพัื่ฒนี้ากฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	ในี้ส่วันี้การเปิด้เผู้ยข�อม้ีลและค์วัามีโปร่งใส	เช่้นี้	
กรณ้มีาตรา	172	ของ	Companies	Act	2006	ซึึ่�งเป็นี้ข�อกำาห์นี้ด้ท้�ใช้�กับบริษัท
ขนี้าด้ให์ญ่เท่านัี้�นี้เพื่ราะขนี้าด้ของกิจูการ	 จูะม้ีส่วันี้ท้�เช่้�อมีโยงกับจูำานี้วันี้ของผู้้�ม้ี
ส่วันี้ได้�เส้ยว่ัาค์วัรนี้ำาห์ลักกฎห์มีายท้�เก้�ยวัข�องกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้
มีาใช้�	
	 2)		การพัื่ฒนี้ากฎห์มีายบริษัทไทย	โด้ยการรวัมีกฎห์มีายบริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้	
กับกฎห์มีายบริษัทมีห์าช้นี้	จูำากัด้	เข�าไวั�ด้�วัยกันี้	โด้ยเล่อกใช้�แนี้วัทางกฎห์มีายบริษัท
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ของประเทศึสห์รัฐอเมีริกา	และสห์ราช้อาณาจัูกร		ทั�งในี้ระบบ	Common	law	
และประเทศึญ้�ปุ่นี้	ระบบ	Civil	Law	มีาเป็นี้ต�นี้แบบ
	 ทั�งน้ี้�ข�อเสนี้อการแก�ไขกฎห์มีายบริษัทจูำากัด้	บนี้โค์รงสร�างประมีวัลกฎห์มีาย
แพ่ื่งและพื่าณิช้ย์เป็นี้รายมีาตราในี้ส่วันี้ท้�สัมีพัื่นี้ธ์ิกับห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการ	
ห์ร่อการพัื่ฒนี้าบนี้กรอบโค์รงสร�างระบบกฎห์มีายองค์์กรธุิรกิจูให์ม่ี		ก็จูะสอด้ค์ล�อง
กับแผู้นี้การสง่เสรมิีวิัสาห์กจิูขนี้าด้กลางและขนี้าด้ยอ่มี	ฉบับท้�	4	(พื่.ศึ.2560-2564)	
ยุทธิศึาสตร์ท้�	3	พัื่ฒนี้ากลไกเพ่ื่�อขับเค์ล่�อนี้การส่งเสริมี	SME	อย่างเป็นี้ระบบ	ในี้
กลยุทธ์ิ	 	 ทบทวันี้	ปรับปรุงกฎห์มีาย	 กฎระเบ้ยบสิทธิิประโยช้น์ี้เพ่ื่�อเอ่�อและลด้
อุปสรรค์ต่อการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจูของ	SME	(สำานัี้กงานี้ส่งเสริมีวิัสาห์กิจูขนี้าด้กลางและ
ขนี้าด้ย่อมี,	 2560)	 สำาห์รับเน่ี้�อห์าบทบัญญัติในี้ส่วันี้บริษัทจูำากัด้	 ท้�มี้ขนี้าด้เล็กก็
ค์วัรแก�ไขกฎห์มีายให์�ลด้ภาระทางกฎห์มีายของผู้้�ประกอบการ	และค่์าใช้�จู่ายให์�ม้ี
เพ้ื่ยงเท่าท้�จูำาเป็นี้ตามีค์วัามีเห็์นี้ท้�ได้�จูากการสัมีภาษณ์ทนี้ายค์วัามีท้�เป็นี้นัี้ก
กฎห์มีายสาย	Corporate	Law	มีา
	 3)	เสนี้อให์�ม้ีห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ของบริษัทจูำากัด้	เป็นี้การเฉพื่าะ	
ดั้งเช่้นี้กรณ้	Wates	corporate	governance	principles	 for	 large	private	
companies	 ของสห์ราช้อาณาจูักรก็จูะเป็นี้การสนี้ับสนุี้นี้ให์�ม้ีพัื่ฒนี้าการในี้แง่	
Soft	Law	ของไทยในี้ส่วันี้ของห์ลักการกำากับด้้แลกิจูการท้�ด้้ของบริษัทจูำากัด้		
	 4)		เสนี้อให์�ม้ีการจัูด้ทำารายงานี้ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้สำาห์รับบริษัทเอกช้นี้	จูำากัด้	
ขนี้าด้ให์ญ่ในี้ประเทศึไทย	 เป็นี้การเฉพื่าะ	 ลักษณะเด้้ยวักับประมีวัลกฎห์มีาย
พื่าณิช้ย์ฝรั�งเศึสท้�ได้�กำาห์นี้ด้เร่�อง		Duty	of	Care	ห์ร่อ	Duty	of	Vigilance	ค่์อ	
แนี้วัทางท้�สามีารถุนี้ำามีาใช้�กับบริษัทเอกช้นี้	 จูำากัด้	 ในี้ประเทศึไทยโด้ยผู่้านี้การ
แก�ไขประมีวัลกฎห์มีายแพื่่งและพื่าณิช้ย์	 ซึึ่�งจูะสอด้ค์ล�องกับแนี้วัทางของร่าง
กฎห์มีายบริษัทมีห์าช้นี้จูำากัด้	ฉบับแก�ไขเพิื่�มีเติมี	ท้�เค์ยม้ีการนี้ำาเสนี้อ	ค่์อ	มีาตรา	
85	 แห่์งพื่ระราช้บัญญัติบริษัทมีห์าช้นี้	 จูำากัด้	พื่.ศึ.2535	 ท้�ว่ัา	 “...ในี้การด้ำาเนิี้นี้
กิจูการของบริษัทกรรมีการต�องค์ำานึี้งถึุงค์วัามีโปร่งใสการตรวัจูสอบได้�และ
ผู้ลกระทบต่อสังค์มีและสิ�งแวัด้ล�อมีด้�วัย”
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บทคัดย่อ 
	 ปัญห์า	“ข่าวัปลอมี”	เป็นี้ปัญห์าท้�เกิด้ขึ�นี้มีาช้�านี้านี้	จูนี้กลายเป็นี้เร่�องปกติ
ในี้สังค์มี	 เน่ี้�อห์าของข่าวัปลอมีสามีารถุช้้�นี้ำาและโนี้�มีนี้�าวัสังค์มีได้�ทั�งในี้ระดั้บ
ปัจูเจูกบุค์ค์ลไปจูนี้ถึุงระดั้บโลก	สร�างการเปล้�ยนี้แปลงต่อค์วัามีเช่้�อ	 วิัถุ้การด้ำารง
ช้้วิัต	การปฏิิบัติต่อกันี้ในี้สังค์มี	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิระห์ว่ัางประเทศึ	และอ่�นี้	ๆ 	โด้ยอาจู
ส่งผู้ลกระทบได้�มีากมีายตั�งแต่	 ค์วัามีต่�นี้ตระห์นี้ก	 ตกใจู	 ค์วัามีเกล้ยด้ชั้ง	 ค์วัามี
ขัด้แย�ง	จูนี้ถึุงค์วัามีเส้ยห์ายต่อช้้วิัตและทรัพื่ยสิ์นี้ได้�	แมี�	“ข่าวัปลอมี”	ท้�เกิด้ขึ�นี้จูะ
ถุ้กเผู้ยแพื่ร่ไปโด้ยเจูตนี้าห์ร่อไม่ีก็ตามี
	 ในี้อด้้ตการแพื่รข่่าวัปลอมีสว่ันี้ให์ญจู่ะเปน็ี้ไปเพ่ื่�อประโยช้น์ี้ในี้ทางการเม่ีอง	
การปกค์รอง	 และการทห์าร	 เป็นี้ห์ลัก	 ในี้ลักษณะท้�เร้ยกว่ัา	 “โฆษณาช้วันี้เช่้�อ	
(Propaganda)”	 ด้�วัยเจูตนี้าชั้ด้เจูนี้ในี้การสร�างค์วัามีเช่้�อ	 ค์วัามีกลัวั	 ค์วัามีภักด้้	
เพ่ื่�อให์�เกิด้แนี้วัร่วัมีในี้การสนัี้บสนุี้นี้กลุ่มีก�อนี้ของตนี้เอง	
	 ปัจูจุูบันี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ม้ีค์วัามีก�าวัห์นี้�าไปอยา่งก�าวักระโด้ด้	การเผู้ยแพื่ร่
เน่ี้�อห์าสามีารถุสร�างรายได้�จูากยอด้ผู้้�อ่านี้	 ผู้้�ติด้ตามี	 ห์ร่อยอด้การส่งต่อ	 เน่ี้�อห์า
มีากมีายทุกเร่�องและทุกประเด็้นี้จึูงถุ้กสร�างและเผู้ยแพื่ร่	 ซึึ่�งบางค์รั�งก็กระทำาไป
เพ้ื่ยงแค่์ค์วัามีเพื่ลิด้เพื่ลินี้	สนุี้กสนี้านี้	ห์ร่อตามีกระแสเท่านัี้�นี้	โด้ยไม่ีสนี้ว่ัาเน่ี้�อห์า
นัี้�นี้จูะจูริงห์ร่อเท็จูอย่างไร		
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	 “ข่าวัปลอมี”	 ค์งม้ีอย้่ค่้์สังค์มีต่อไป	 แมี�จูะม้ีการค์วับคุ์มีและตรวัจูสอบท้�
เข�มีงวัด้จูากห์น่ี้วัยงานี้ทั�งภาค์รัฐและเอกช้นี้	ดั้งนัี้�นี้เราจึูงต�องเผู้ชิ้ญ	“ข่าวัปลอมี”	
ด้�วัยการตระห์นัี้กร้�	 และม้ีสติ	สำาคั์ญท้�สุด้ต�องไม่ีเป็นี้ส่วันี้ห์นึี้�งห์ร่อร่วัมีอย้่ในี้วังจูร
ของข่าวัปลอมี
คำาสำาคัญ : ข่าวัปลอมี;	โฆษณาช้วันี้เช่้�อ;	ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้

Abstract
	 “Fake	news”	is	a	persistent	problem	which	already	becomes	a	
normal	issue	in	society.	The	content	of	fake	news	can	convince	and	
guide	people,	no	matter	who	they	are,	 from	individuals	to	global	
society		to	make	a	change	in	beliefs,	way	of	life,	social	activity,	and	
international	relations,	etc.	As	a	result,	fake	news	can	creates		panic,	
hatred,	conflict,	and	even	damage	to	life	and	property.	No	matter	
what	is	a	reason	of	distribution	intentionally	or	not.
	 In	the	past,	the	spread	of	fake	news	was	mainly	for	political,	
government,	and	military	purposes,	in	what	is	known	as	“Propaganda”	
with	 the	 clear	 intent	 of	 building	 beliefs,	 fears,	 loyalty	 to	 form	 a	
unity	of	support	for	their	groups.
Nowadays,	social	media	has	rapidly	progressed.	A	content	dispatcher	
can	generate	revenue	from	readers,	 followers,	and	forwarders.	So	
many	stories	and	issues	are	created	and	published.		Sometimes	these	
are	merely	just	for	enjoyment,	fun,	or		trending,	regardless	of	whether	
it	is	true	or	false.	
	 “Fake	news”	will	continually	exist	in	society.	Even	it	is	under	
strict	control	and	audits	from	both	the	public	and	private	sectors.	
Therefore,	 we	 must	 face	 “fake	 news”	 with	 awareness	 and	
consciousness.	Most	important,	we	must	not	be	a	part	of	the	vicious	
cycle	of	fake	news.
Keywords :	Fake	News;	Propaganda;	Social	Media
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บทนำา
	 มีนุี้ษย์เป็นี้	 “สัตว์ัสังค์มี”	 ท้�อย้่รวัมีกันี้เป็นี้กลุ่มี	 การส่�อสารจึูงเป็นี้ปัจูจัูย
พ่ื่�นี้ฐานี้ในี้การถุ่ายทอด้ค์วัามีคิ์ด้	อารมีณ์	ค์วัามีร้�สึก	ค์วัามีร้�	 และข�อม้ีลไปถึุงกันี้	
ผู่้านี้การพ้ื่ด้	เข้ยนี้	สัญลักษณ์	ร้ปภาพื่และท่าทาง	เป็นี้ห์ลัก	ทั�งน้ี้�	ร้ปแบบ	ช่้องทาง
และเค์ร่�องม่ีอในี้การส่�อสารของมีนุี้ษย์ม้ีการพัื่ฒนี้าอย่างต่อเน่ี้�องตั�งแต่อด้้ตจูนี้ถึุง
ปัจูจุูบันี้	โด้ยเฉพื่าะยุค์สารสนี้เทศึ	เทค์โนี้โลยแ้ละนี้วััตกรรมีดิ้จิูทัลถุ้กพัื่ฒนี้าอย่าง
ก�าวักระโด้ด้และนี้ำามีาใช้�อยา่งกวั�างขวัาง	จูนี้เกิด้ช่้องทางให์ม่ีของการส่�อสาร	นี้อก
เห์น่ี้อจูากช่้องทางห์นัี้งส่อพิื่มีพ์ื่	 วิัทยุ	 และโทรทัศึน์ี้ท้�ม้ีอย้่เดิ้มี	 ปัจูจุูบันี้ส่�อสังค์มี
ออนี้ไลนี้์	 (Social	 Media)	 กลายเป็นี้ช่้องทางห์ลักท้�สามีารถุเผู้ยแพื่ร่เน่ี้�อห์าได้�
รวัด้เร็วัม้ีประสิทธิิภาพื่	 สามีารถุเข�าถึุงและค์รอบค์ลุมีเป้าห์มีายได้�ในี้ระยะเวัลา
อันี้สั�นี้

รูปท่ี 1 แบบจูำาลองท้�ได้�ปรับมีาจูากแบบจูำาลองการส่�อสารของ	เด้วิัด้	เค์	เบอร์โล	
(David	K.	Berlo)

ท่ีมา	:	David	K.	Berlo,	1960	อ�างถึุงในี้อุมีาด้า	ปิ�นี้ทอง,	2552	:	21

	 จูากร้ปท้�	1	เด้วิัด้	เค์.เบอร์โล	(David	K.	Berlo)	ได้�สร�างแบบจูำาลองของการ
ส่�อสารซึึ่�งประกอบไปด้�วัย	(อุมีาด้า	ปิ�นี้ทอง,	2552	:	20)	ผู้้�ส่งสาร	(source)	สาร	
(message)	ช่้องทางการส่�อสาร	(channel)		และผู้้�รับสาร	(receiver)	จูะเห็์นี้ว่ัา	
“สาร”	 ห์ร่อท้�ผู้้�ค์นี้ในี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลนี้์เร้ยก	 “ค์อนี้เทนี้ต์”	 (content)	 เป็นี้
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องค์์ประกอบสำาคั์ญ	 โด้ยค์อนี้เทนี้ต์ท้�สร�างขึ�นี้	 จูะถุ้กนี้ำาเสนี้อ	 ส่งต่อและกระจูาย
ไปส่้ผู้้�รับสาร	ในี้ห์ลากห์ลายร้ปแบบ	เช่้นี้	บทค์วัามี	อินี้โฟกราฟิกส์	(Infographic)	
วิัด้้โอค์ลิป	และส่�อผู้สมี	เป็นี้ต�นี้	สามีารถุสร�างการรับร้�และดึ้งค์วัามีสนี้ใจูของกลุ่มี
เป้าห์มีาย	 และเกิด้การเผู้ยแพื่ร่กระจูายเน่ี้�อห์าไปอย่างรวัด้เร็วั	 โด้ยเฉพื่าะค์อนี้
เทนี้ต์ท้�สร�างห์ร่อส่งผู่้านี้มีาจูากผู้้�ม้ีช่้�อเส้ยง	(celebrity)	ห์ร่อม้ีอิทธิิพื่ล	(influencer)	
ย่อมีได้�รับการสนี้ใจู	 เช่้�อถุ่อในี้ข�อม้ีล	 และเกิด้การส่งต่อโด้ยขาด้การตรวัจูสอบ	
ซึึ่�งห์ากเป็นี้เน่ี้�อห์าท้�บิด้เบ่อนี้	 ไม่ีถุ้กต�อง	 ไม่ีเห์มีาะสมีแล�วั	 ย่อมีส่งผู้ลต่อผู้้�รับสาร
ได้�ไม่ีมีากก็นี้�อยอย่างแน่ี้นี้อนี้	

“ข่าวปลอม” กับนิยามที่เกี่ยวข้อง 
	 “ข่าวัปลอมี”	 “ข่าวัลวัง”	 “ข่าวับิด้เบ่อนี้”	 ไม่ีว่ัาจูะเร้ยกด้�วัยค์ำาใด้ก็เป็นี้
เน่ี้�อห์าห์ร่อข�อม้ีลท้�ไม่ีเป็นี้จูริง	ไม่ีถุ้กต�อง	และม้ีผู้ลต่อการสร�างค์วัามีสับสนี้วุ่ันี้วัาย
ให์�เกิด้ขึ�นี้ในี้สังค์มี	โด้ยมีาจูากค์ำาในี้ภาษาอังกฤษว่ัา	“Fake	News”	พื่	จูนี้านุี้กรมี
ศัึพื่ท์นิี้เทศึศึาสตร์ฉบับราช้บัณฑิ์ตยสภา	(2563	:	45)	ได้�ให์�นิี้ยามีเป็นี้ภาษาไทยในี้	
2	ค์วัามีห์มีาย	ดั้งน้ี้�
	 1.	 ข่าวัลวัง	 ข�อม้ีลข่าวัสารท้�ไม่ีตรงกับค์วัามีเป็นี้จูริง	 แพื่ร่กระจูายแฝงในี้
ร้ปแบบการรายงานี้ข่าวั	มัีกใช้�ภาษาเร�าอารมีณ์	โด้ยม้ีวััตถุุประสงค์์ให์�เช่้�อ	
	 2.	 ข่าวัปลอมี	 เป็นี้ข่าวัท้�ม้ีเน่ี้�อห์าเป็นี้เท็จู	 ปราศึจูากข�อเท็จูจูริงไม่ีสามีารถุ
ตรวัจูสอบแห์ล่งท้�มีาได้�	ห์ร่ออาจูม้ีเจูตนี้าบิด้เบ่อนี้ข�อม้ีลไปจูากข�อเท็จูจูริงเดิ้มี
	 องค์์การเพ่ื่�อการศึึกษาวัิทยาศึาสตร์	 และวััฒนี้ธิรรมีแห์่งสห์ประช้าช้าติ	
(2563	:	6)	ตั�งข�อสังเกตว่ัา	“ข่าวั”	นัี้�นี้	ห์มีายถึุง	ข�อม้ีลข่าวัสารท้�ตรวัจูสอบได้�และ
เป็นี้ประโยช้น์ี้ต่อสาธิารณะ	และข�อม้ีลข่าวัสารท้�ไม่ีเป็นี้ไปตามีมีาตรฐานี้น้ี้�ย่อมีไม่ี
สมีค์วัรเร้ยกว่ัา	“ข่าวั”	อย่างไรก็ตามี	แมี�จูะใช้�ค์ำาว่ัา	“ข่าวั”	แต่ในี้ค์วัามีห์มีายข�าง
ต�นี้นัี้�นี้	ห์มีายค์วัามีถึุง	เน่ี้�อห์าข�อม้ีลทุกอย่างท้�ม้ีการเผู้ยแพื่ร่ส่้สาธิารณะเพ่ื่�อให์�เกิด้
การรับร้�	เข�าใจู	ในี้สิ�งท้�ไม่ีถุ้กต�องกับค์วัามีเป็นี้จูริง	ทั�งน้ี้�ผู้้�เข้ยนี้จูะขอเร้ยก	“Fake	
News”	ในี้เอกสารฉบับน้ี้�ว่ัา	“ข่าวัปลอมี”
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	 ด้ร.	 แค์ลร์	 วัาร์เดิ้ล	 ผู้้�ร่วัมีก่อตั�งองค์์กร	 First	 Draft4	 (Nutn0n,	 2561)	
แบ่งข่าวัปลอมีออกเป็นี้	7	ร้ปแบบ	ดั้งน้ี้�
	 1.	 Satire	 or	 Parody	 เป็นี้ร้ปแบบทำาขึ�นี้เพ่ื่�อเส้ยด้ส้ห์ร่อล�อเล้ยนี้โด้ยไมี่ม้ี
เจูตนี้าในี้การสร�างค์วัามีเข�าใจูผิู้ด้ห์ร่อม้ีวััตถุุประสงค์์ต�องการให์�ค์นี้มีาเช่้�อ
	 2.	False	connection	เป็นี้ร้ปแบบของการนี้ำาเร่�องราวัท้�ไม่ีม้ีค์วัามีเก้�ยวัข�อง
ห์ร่อสอด้ค์ล�องกันี้มีาเช่้�อมีโยงกันี้	โด้ยอาจูเกิด้จูากค์วัามีไม่ีร้�ไม่ีเข�าใจูของค์นี้เข้ยนี้
ข่าวั	(Poor	Journalism)	ห์ร่อค์นี้ทำาค์อนี้เทนี้ต์	(Content	Maker)	ห์ร่ออาจูมีาก
จูากการพื่ยายามีห์ารายได้�จูากยอด้วิัวัห์ร่อยอด้ไลค์์
	 3.	Misleading	 เป็นี้ร้ปแบบของการจูงใจูในี้การทำาเน่ี้�อห์าห์ร่อข่าวัเพ่ื่�อให์�
ผู้้�รับสารเข�าใจูผิู้ด้	โด้ยม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อช้วันี้เช่้�อห์ร่อห์วัังผู้ลทางการเม่ีอง
	 4.	False	Context	ห์ร่อ	Quoting	out	of	context	เป็นี้ร้ปแบบของการ
เอาร้ปห์ร่อข�อม้ีลท้�เค์ยเกิด้ขึ�นี้จูริงแต่นี้ำามีาใช้�ห์ร่อกล่าวัอ�างในี้อ้กเร่�องห์นึี้�ง	 ห์ร่อ
ค์นี้ละช่้วังเวัลา	เช่้นี้	การนี้ำาร้ปภัยธิรรมีช้าติท้�เกิด้ขึ�นี้ในี้ต่างประเทศึมีาบรรยายว่ัา
เป็นี้เห์ตุการณ์ท้�เกิด้ขึ�นี้ท้�ประเทศึไทย
	 5.	Impostor	เป็นี้ร้ปแบบของการอ�างอิงแห์ล่งข่าวัทั�งห์น่ี้วัยงานี้และบุค์ค์ล
ท้�ไม่ีเป็นี้จูริง	เช่้นี้	ค์นี้น้ี้�กล่าวัไวั�ว่ัา	แต่ท้�จูริงแล�วัเกิด้จูากการเข้ยนี้ข่าวัห์ร่อสร�างค์อนี้
เทนี้ท์ขึ�นี้มีาเอง	ซึึ่�งสามีารถุสร�างค์วัามีเข�าใจูผิู้ด้และค์วัามีขัด้แย�งในี้วังกวั�างได้�โด้ย
ง่ายและรวัด้เร็วั
	 6.	Manipulated	เป็นี้ร้ปแบบของการปลอมีห์ร่อตัด้ต่อภาพื่	เส้ยง	ค์ลิปวิัด้้โอ	
ห์ร่อการเอา	logo	ของสำานัี้กข่าวัท้�น่ี้าเช่้�อถุ่อมีาใช้�	ทำาให์�เข�าใจูผิู้ด้และสงัเกตได้�ยาก
	 7.	Fabricated	เป็นี้ร้ปแบบท้�รุนี้แรงท้�สุด้	โด้ยการสร�างเว็ัปไซึ่ต์ปลอมีขึ�นี้มีา	
เช่้นี้	 การปลอมีเป็นี้เว็ัปไซึ่ต์ของสำานัี้กข่าวัท้�ม้ีช่้�อเส้ยง	 ห์ร่อการปลอมีเป็นี้บุค์ค์ล	
แล�วัรายงานี้ข่าวั	ซึึ่�งจูะทำาให์�เข�าใจูผิู้ด้ว่ัาข�อม้ีลห์ร่อเน่ี้�อห์าท้�เผู้ยแพื่ร่นัี้�นี้	ๆ 	เป็นี้จูริง
ในี้ค์วัามีเป็นี้จูริง	 ข่าวัปลอมีท้�ม้ีการสร�างห์ร่อเผู้ยแพื่ร่อาจูไม่ีได้�อย้่ในี้ร้ปแบบใด้

1First	Draft	News	เป็นี้องค์์กร	ท้�ไมี่แสวังห์าผู้ลกำาไร	ก่อตั�งร่วัมีกับพื่ันี้ธิมีิตร	9	รายในี้เด้่อนี้มีิถุุนี้ายนี้	
2558	โด้ยให์�ค์ำาแนี้ะนี้ำาท้�นี้ำาไปใช้�ได้�จูริงและมี้จูริยธิรรมีในี้การค์�นี้ห์า	ตรวัจูสอบ	และเผู้ยแพื่ร่เนี้่�อห์า
ท้�มีาจูากส่�อสังค์มีออนี้ไลนี้์	 โด้ยในี้เด่้อนี้กันี้ยายนี้	 2559	 ได้�ขยายไปส้่เค์ร่อข่ายพัื่นี้ธิมีิตรระห์ว่ัาง
ประเทศึ	ซึ่ึ�งรวัมีถุึงห์�องข่าวั	มีห์าวัิทยาลัย	แพื่ลตฟอร์มี	และองค์์กรภาค์ประช้าสังค์มี
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ร้ปแบบห์นึี้�งเท่านัี้�นี้	แต่เกิด้จูากการผู้สมีผู้สานี้ของร้ปแบบต่าง	ๆ 	เข�าด้�วัยกันี้	ห์ร่อ
การเช่้�อมีโยงข่าวัปลอมีท้�ม้ีอย้่แต่ละร้ปแบบในี้ลักษณะสนัี้บสนุี้นี้สอด้รับกันี้	
จูนี้สร�างค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อต่อผู้้�รับสารและเสพื่ข่าวั	 ซึึ่�งเป็นี้เร่�องท้�น่ี้ากลัวัอย่างยิ�ง	
และยากต่อการตรวัจูสอบ

พัฒนาการของ “ข่าวปลอม”
	 ไม่ีม้ีค์วัามีช้ัด้เจูนี้วั่าข่าวัปลอมีมี้ต�นี้กำาเนี้ิด้มีาจูากไห์นี้	 ตั�งแต่เม่ี�อไห์ร่	 ซึึ่�งน่ี้า
จูะเกิด้ขึ�นี้พื่ร�อมีกับการเริ�มีต�นี้การส่�อสารของมีนี้ษุย	์การพ้ื่ด้เกนิี้จูรงิ	การกลา่วัอ�าง	
การโอ�อวัด้	ถึุงข�อม้ีลเท็จูห์ร่อไม่ีม้ีจูริงจูะด้�วัยตั�งใจูห์ร่อไม่ี	เป็นี้สิ�งท้�เกิด้ขึ�นี้ในี้ทกุสมัีย	
โด้ยถุ้กเร้ยกในี้ร้ปแบบต่าง	ๆ	ท้�คุ์�นี้เค์ย	ในี้อด้้ตม้ีค์ำาว่ัา	“โฆษณาช้วันี้เช่้�อ	(Propa-
ganda)”	ซึึ่�งอาจูเป็นี้เน่ี้�อห์าท้�เป็นี้จูริงห์ร่อไม่ีก็ได้�	แต่ม้ีเป้าห์มีายเพ่ื่�อโนี้�มีนี้�าวัจู้งใจู
ผู้้�รับสารให์�เกิด้ค์วัามีเช่้�อและค์ล�อยตามีในี้สิ�งท้�ส่�อออกไป	 โด้ยยุค์แรกของ
โฆษณาช้วันี้เช่้�อ	ถุ้กนี้ำามีาใช้�เก้�ยวักับการเผู้ยแผู่้ศึาสนี้า	ลัทธิิ	และแนี้วัคิ์ด้ทางการ
เม่ีองเป็นี้ห์ลัก	ภายห์ลังการปฏิิวััติเปล้�ยนี้แปลงการปกค์รองในี้รัสเซ้ึ่ยปี	ค์.ศึ.	1917	
(พื่.ศึ.	 2460)	 	 ม้ีการนี้ำาโฆษณาช้วันี้เช่้�อไปใช้�เพ่ื่�อปล้กฝังและสร�างจิูตสำานึี้กแห่์ง
อุด้มีการณสั์งค์มีนิี้ยมีและยกระดั้บการรับร้�ของประช้าช้นี้ด้�านี้วััฒนี้ธิรรมีและการ
ศึึกษาด้�วัยการใช้�ภาพื่ยนี้ต์เป็นี้ส่�อ	(กัณฐัศึศึา	พื่งษ์หิ์รัญ,	2562	:	81)	อยา่งไรก็ตามี	
Harold	D.	Lasswell	นัี้กรัฐศึาสตร์ชั้�นี้นี้ำาช้าวัอเมีริกันี้	(พุื่ทธิช้าด้	ตร้ราภ้,	2562	:	9)	
กล่าวัว่ัา	 โฆษณาช้วันี้เช่้�อไม่ีได้�ม้ีอิทธิิพื่ลมีากพื่อท้�จูะสามีารถุค์วับค์ุมีจิูตใจูของ
มีนุี้ษย์ได้�	 แต่เกิด้จูากปัจูจัูยอ่�นี้	 ๆ	 ท้�ส่งผู้ลกระทบต่อจิูตใจูของมีนุี้ษย์ด้�วัย	 เช่้นี้	
ถุ�ามีนุี้ษย์ตกอย้ใ่นี้สภาพื่สังค์มีท้�เศึรษฐกิจูตกตำ�า	รวัมีถึุงค์วัามีขัด้แย�งทางการเม่ีอง
ท้�เพิื่�มีส้งขึ�นี้	 ย่อมีส่งผู้ลให์�จิูตใจูของมีนุี้ษย์อ่อนี้แอและง่ายต่อการค์วับคุ์มีโด้ย
โฆษณาช้วันี้เช่้�อ	 	 ดั้งนัี้�นี้จึูงม้ีผู้้�ไม่ีห์วัังด้้ฉกฉวัยโอกาสจูากภาวัะต่�นี้ตระห์นี้กของ
สังค์มีในี้ช่้วังการแพื่ร่ระบาด้โค์วิัด้-19	ตั�งแต่ระลอกแรกปลายปี	2562	ถึุงปัจูจุูบันี้
สร�างข่าวัปลอมีจูำานี้วันี้มีากมีาเป็นี้ระยะ	 ๆ	 ในี้ลักษณะโฆษณาช้วันี้เช่้�อ	 จูนี้สร�าง
ค์วัามีสับสนี้ให์�กับสังค์มีซึึ่�งนัี้บเป็นี้การซึ่ำ�าเติมีปัญห์าให์�เพิื่�มีมีากขึ�นี้
	 ในี้ยคุ์สงค์รามีเยน็ี้	ห์ลังสงค์รามีโลก	ค์รั�งท้�	2	ประเทศึในี้โลกถุ้กแบ่งออกเป็นี้	
2	ขั�วั	อำานี้าจู	ค่์อ	สห์ภาพื่โซึ่เว้ัยตและสห์รัฐอเมีริกา	ต่างฝ่ายต่างใช้�ข�อม้ีลข่าวัสาร
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ในี้ลักษณะโฆษณาช้วันี้เช่้�อ	และใช้�กลยุทธ์ิอำาพื่ราง	ซ่ึ่อนี้เร�นี้	ห์ร่อแมี�แต่การทำาแบบ
เปิด้เผู้ยเพ่ื่�อให์�อ้กฝ่ายเข�าใจูผิู้ด้	(Post	Today,	2563)	ท้�เร้ยกว่ัา	“มีาสกิรอฟสกา”	
(Maskirovka)	ซึึ่�งแมี�จูะผู่้านี้ยุค์สงค์รามีเย็นี้มีาแล�วั	ปัจูจุูบันี้ก็ยังม้ีการนี้ำาห์ลักการ
ต่าง	ๆ	 ดั้งกล่าวัมีาใช้�อย้่	 เพ่ื่�อการสร�างฐานี้มีวัลช้นี้ในี้ฝ่ายตนี้เองและใช้�โจูมีต้ฝ่าย
ตรงข�ามี	 ห์นึี้�งในี้นัี้�นี้	 ค่์อ	 “ปฏิิบัติการไอโอ”	 ห์ร่อ	 “ปฏิิบัติการข่าวัสาร”	
(Information	Operations)	 ซึึ่�งถุ่อว่ัาเป็นี้เค์ร่�องม่ีอสำาคั์ญในี้ระดั้บแนี้วัห์นี้�าของ
การปฏิิบัติการทางทห์าร	 (สุรช้าติ	 บำารุงสุข,	 2553	 :	 2)	 ทั�งน้ี้�เพื่ราะม้ีการนี้ำาเอา
เทค์โนี้โลยม้ีาใช้�ในี้สนี้ามีรบสามีารถุทำาให์�การเผู้ยแพื่ร่ข�อม้ีลและการค์วับคุ์มีพ่ื่�นี้ท้�
ในี้สนี้ามีรบ	 (Battle	Space)	 ม้ีประสิทธิิภาพื่อย่างมีาก	นี้อกจูากใช้�ในี้ทางทห์าร	
(ขจูรฤทธิิ�	 นิี้ลกำาแห์ง,	2559	 :	72)	 ม้ีการนี้ำามีาใช้�ในี้กิจูการด้�านี้ต่าง	ๆ	มีากมีาย	
ไม่ีว่ัาภาค์ธุิรกิจู	สังค์มี	การเม่ีอง	โด้ยเฉพื่าะท้�เก้�ยวักับผู้ลประโยช้น์ี้และค์วัามีมัี�นี้ค์ง
ของช้าติ	(ขจูรฤทธิิ�	นิี้ลกำาแห์ง,	2559	:	72)
	 ปลายปี	พื่.ศึ.	2560	Deepfakes	ซึึ่�งม้ีท้�มีาจูาก	2	ค์ำาศัึพื่ท์	(Longdo	Dict,	
2563)	ได้�แก่	Deep	learning	และ	Fake	ค่์อ	การปลอมีแปลงอตัลักษณ์ของบุค์ค์ล
ด้�วัยปัญญาประด้ษิฐ์นัี้�นี้เอง	โด้ยผู้้�ใช้�รายห์นึี้�งในี้เว็ับไซึ่ต์	Reddit	(บรคิ์อินี้โฟ,	2562)	
ใช้�ช่้�อว่ัา	“Deepfakes”	นี้ำาภาพื่ของด้าราดั้งระดั้บโลกมีากมีาย	“สลับห์นี้�า”	(Face	
swap)	กับนี้างแบบภาพื่ยนี้ตร์โป๊	ซึึ่�งเทค์โนี้โลย	้Deepfakes	ม้ีการพัื่ฒนี้าอยา่งต่อ
เน่ี้�องและใช้�กันี้แพื่รห่์ลายมีากขึ�นี้ในี้ห์ลายลักษณะสามีารถุเล้ยนี้แบบได้�แนี้บเน้ี้ยนี้	
ทั�งภาพื่	 เส้ยง	 ท่าทาง	 ของบุค์ค์ลจูนี้ยากท้�จูะแยกออกว่ัาเป็นี้ของจูริงห์ร่อปลอมี	
จึูงเป็นี้สิ�งท้�น่ี้ากลัวัห์ากถุ้กนี้ำามีาเป็นี้เค์ร่�องม่ีอสำาคั์ญในี้การสร�างข่าวัปลอมี
	 ข่าวัปลอมี	ไม่ีว่ัาจูะถุ้กเร้ยกด้�วัยช่้�ออะไรก็ตามี	จูะยังม้ีพัื่ฒนี้าต่อไปทั�งเน่ี้�อห์า	
ร้ปแบบ	และช้อ่งทาง	ตราบท้�	“ค์นี้”	ซึึ่�งเป็นี้ผู้้�สร�าง	ผู้้�เผู้ยแพื่ร	่ขาด้สำานึี้กรับผิู้ด้ช้อบ	
และ	“ค์นี้”	ในี้ฐานี้ะผู้้�เสพื่ยังรับสารโด้ยไม่ีร้�เท่าทันี้ข�อม้ีลห์ร่อขาด้วิัจูารณญาณในี้
การเล่อกเสพื่ส่�ออย่างเห์มีาะสมี
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“คน” ต้นสายของการเผู้ยแพร่ข่าวปลอม
	 การส่�อสารห์ร่อเผู้ยแพื่ร่เน่ี้�อห์า	ข�อม้ีล	 ไม่ีว่ัาจูะด้�วัยวิัธ้ิการใด้	 ผู่้านี้ช่้องทาง
ใด้	ยอ่มีล�วันี้ม้ีเป้าห์มีายเพ่ื่�อส่�อค์วัามีจูากผู้้�ส่งสารไปส่้ผู้้�รับสาร	โด้ยทั�งผู้้�ส่งสารและ
ผู้้�รับสารต่างม้ีวััตถุุประสงค์์ข�อใด้ข�อห์นึี้�งห์ร่อห์ลายข�อซึึ่�ง	 พิื่ช้ญาพื่ร	ประค์รองใจู	
(2558,	10-13)		ได้�สรุปไวั�	ดั้งน้ี้�
	 1.	วััตถุุประสงค์์ของผู้้�ส่งสาร	
	 	 1.1	เพ่ื่�อแจู�งให์�ทราบ	(inform)	
	 	 1.2	เพ่ื่�อสอนี้ห์ร่อให์�การศึึกษา	(teach	or	education)	
	 	 1.3	เพ่ื่�อสร�างค์วัามีพื่อใจูห์ร่อให์�ค์วัามีบันี้เทิง	(please	of	entertain)	
	 	 1.4	เพ่ื่�อเสนี้อห์ร่อชั้กจู้งใจู	(propose	or	persuade)	
	 2.	วััตถุุประสงค์์ของผู้้�รับสาร
	 	 2.1	เพ่ื่�อทราบห์ร่อเข�าใจู	(understand)
	 	 2.2	เพ่ื่�อเร้ยนี้ร้�ศึึกษา	(learn)	
	 	 2.3	เพ่ื่�อได้�รับค์วัามีพึื่งพื่อใจูห์ร่อบันี้เทิง	(enjoy)
	 	 2.4	เพ่ื่�อกระทำาห์ร่อตัด้สินี้ใจู	(dispose	or	decide)
	 ทั�งน้ี้�	 ไม่ีว่ัาการส่�อสารจูะเป็นี้ไปด้�วัยวััตถุุประสงค์์ใด้ก็ตามี	 ถุ�าเน่ี้�อห์าและ
วััตถุุประสงค์์ของผู้้�ส่งสารตรงกับค์วัามีต�องการของผู้้�รับสารก็นัี้บได้�ว่ัากระบวันี้การ
ส่�อสารบรรลุเป้าห์มีายได้�อย่างสมีบ้รณ์	ประเด็้นี้สำาคั์ญ	ค่์อ	ห์ากเน่ี้�อห์าห์ร่อสารท้�
สร�างขึ�นี้มีาห์ร่อม้ีการเผู้ยแพื่ร่เป็นี้ค์วัามีเท็จูแล�วั	 อาจูส่งผู้ลกระทบในี้ทางลบต่อ
บุค์ค์ล	องค์์กร	ห์ร่อสังค์มีได้�	แมี�กระบวันี้การส่�อสารนัี้�นี้จูะบรรลุเป้าห์มีายก็ตามี	
	 ปัจูจุูบันี้	ส่�อสังค์มีออนี้ไลนี้โ์ด้ยส่วันี้ให์ญ่เป็นี้ส่�อเปิด้สาธิารณะท้�ให์�สิทธิิ	“ค์นี้”	
ทั�วัไปในี้ฐานี้ะผู้้�บริโภค์	 ล้กค์�า	 ผู้้�รับข�อม้ีล	 รวัมีถึุงผู้้�เข�ามีาเย้�ยมีช้มี	 สามีารถุสร�าง
ค์อนี้เทนี้ต์ของตนี้เอง	(User-Generated	Content	:	UGC)2	ไปลงห์ร่อโพื่สต์ห์ร่อ
แช้ร์ได้�อยา่งง่าย		ทำาให์�เกิด้ค์วัามีห์ลากห์ลายของค์อนี้เทนี้ต์	ซึึ่�งม้ีผู้ลต่อจูำานี้วันี้ข่าวั
ปลอมีท้�ม้ีมีากขึ�นี้ตามีมีา	เน่ี้�องจูากได้�รับประโยช้น์ี้ร่วัมีกันี้ระห์ว่ัางเจู�าของส่�อ	และ	

2	User-Generated	Content	ห์มีายถุึง	(1)	เนี้่�อห์าท้�	(2)	ผู้้�ใช้�ทั�วัๆไป	ค์นี้ธิรรมีด้า	ใค์รก็ได้�	(3)	ผู้ลิต/
สร�างสรรค์์ขึ�นี้มีา	(4)	ตพ้ื่มิีพ์ื่	เผู้ยแพื่รผู่้า่นี้เค์รอ่ขา่ยส่�ออนิี้เทอร์เนี้ต็	(5)	ท้�เปดิ้กวั�างและม้ีสว่ันี้รว่ัมีจูาก
ทุกๆ	ค์นี้,	(ธิามี	เช้่�อสถุาปนี้ศึิริ,	2557)
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UGC	โด้ยท้�เจู�าของส่�อก็ต�องการให์�แบรนี้ด์้ห์ร่อช่้องทางส่�อของตนี้เกิด้การรับร้�และ
ม้ีผู้้�สนี้ใจูมีากขึ�นี้	 ไม่ีต�องเส้ยเงินี้ในี้การโปรโมีทเพ่ื่�อประโยช้น์ี้ทางธุิรกิจู	 ในี้ขณะท้�	
UGC	 ก็ม้ีพ่ื่�นี้ท้�ให์�แสด้งค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้	 สร�างตัวัตนี้ห์ร่อกระแสขึ�นี้มีาในี้สังค์มีจูนี้นี้ำา
ไปส่้การสร�างรายได้�ในี้อนี้าค์ตได้�
	 อย่างไรก็ตามี	 เม่ี�อพ่ื่�นี้ท้�ส่�อเห์ล่าน้ี้�เป็นี้พ่ื่�นี้ท้�สาธิารณะ	 ค์อนี้เทนี้ต์ท้�ถุ้กสร�าง
ขึ�นี้มีาจูะด้�วัยจุูด้มุ่ีงห์มีายใด้กต็ามี	ห์ากเปน็ี้ข�อม้ีลเทจ็ูห์ร่อข่าวัปลอมียอ่มีม้ีผู้ลกระ
ทบทั�งสิ�นี้	 ดั้งนัี้�นี้เจู�าของส่�อค์วัรท้�จูะละเอ้ยด้รอบค์อบ	 ม้ีกระบวันี้การตรวัจูสอบ	
คั์ด้กรอง	 ค์อนี้เทนี้ต์ของ	 UGC	 ท้�เห์มีาะสมี	 ทั�งร้ปแบบ	 เน่ี้�อห์าก่อนี้เผู้ยแพื่ร่ส่้
สาธิารณะ	เพ่ื่�อให์�การด้ำาเนี้นิี้งานี้เปน็ี้ไปตามีข�อกฎห์มีายท้�เก้�ยวัข�อง	อาท	ิพื่ระราช้
บัญญัติว่ัาด้�วัยการกระทำาค์วัามีผิู้ด้เก้�ยวักับค์อมีพิื่วัเตอร์	 พื่.ศึ.	 2560	 ประมีวัล
กฎห์มีายแพ่ื่งและพื่าณิช้ย์	 ในี้ห์มีวัด้ของการ	 “ละเมิีด้”	 เป็นี้ต�นี้	 รวัมีถึุงเป็นี้ส่วันี้
ห์นึี้�งในี้การร่วัมีรับผิู้ด้ช้อบต่อสังค์มี

“เทคโนโลยีและส่่อสังคมออนไลน์” เคร่่องม่อหลักในการเผู้ยแพร่ข่าวปลอม
	 จูากค์วัามีก�าวัห์นี้�าของนี้วััตกรรมีและเทค์โนี้โลยดิ้้จิูทัล	โด้ยเฉพื่าะการส่�อสาร
ผู่้านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้	ท้�ม้ีพัื่ฒนี้าการอย่างก�าวักระโด้ด้นัี้บตั�งแต่การกำาเนิี้ด้ขึ�นี้ของ
อินี้เตอร์เน็ี้ตในี้ปี	พื่.ศึ.	2512	ซึึ่�งปัจูจุูบันี้ม้ีการใช้�งานี้อย่างกวั�างขวัาง	โด้ยแบ่งออก
ตามีประเภทท้�ม้ีการใช้�กันี้บ่อย	ๆ	(พิื่ชิ้ต	วิัจิูตรบุญยรักษ์,	2554	:	99)	ดั้งน้ี้�	บล็อก	
(Blogging)	ทวิัตเตอร์และไมีโค์รบล็อก	(Twitter	and	Micro	blogging)	เค์ร่อข่าย
สังค์มีออนี้ไลน์ี้	(Social	Networking)	และการแบ่งปันี้ส่�อทางออนี้ไลน์ี้	(Media	
Sharing)	 ซึึ่�งม้ีส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ห์ลายตัวัท้�ม้ีการใช้�งานี้มีากในี้ประเทศึไทย	 อาทิ	
Facebook	Youtube	Twitter	เป็นี้ต�นี้
	 ทั�งน้ี้�	เน่ี้�อห์าท้�เผู้ยแพื่ร่ผู่้านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้	สามีารถุกระจูายและส่งต่อไป
ได้�อย่างรวัด้เร็วัในี้ระยะเวัลาอันี้สั�นี้	 สร�างการรับร้�ได้�อย่างทั�วัถึุง	 สามีารถุสร�าง
ปัญห์าและผู้ลกระทบได้�อย่างมีากห์ากเน่ี้�อห์าท้�เผู้ยแพื่ร่เป็นี้ข�อม้ีลเท็จูห์ร่อข่าวั
ปลอมี	อ้กทั�งยังยากต่อการแก�ไขห์ร่อกำาจัูด้เน่ี้�อห์าท้�ถุ้กเผู้ยแพื่ร่ไปแล�วั	โด้ยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งพื่ฤติกรรมีของค์นี้รุ่นี้ให์ม่ีท้�นิี้ยมีส่งต่อเน่ี้�อห์าท้�ม้ีค์วัามีก�าวัร�าวั	 รุนี้แรง	
เส้ยด้ส้สะท�อนี้สังค์มี	โด้ยไม่ีสนี้ในี้ข�อเท็จูจูริง	ขอเพ้ื่ยงแค่์ได้�ระบายค์วัามีในี้ใจูห์ร่อ
ต�องการยอด้ไลค์์และสร�างการม้ีตัวัตนี้ในี้โลกออนี้ไลน์ี้เท่านัี้�นี้
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รูปท่ี 2 ภาพื่รวัมีจูำานี้วันี้ผู้้�ใช้�อินี้เตอร์เน็ี้ตและส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ในี้ประเทศึไทย
ท่ีมา	:	https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand

	 จูาก	ร้ปท้�	2	ข�อม้ีลเม่ี�อเด่้อนี้มีกราค์มี	ปี	พื่.ศึ.	2564	จูะเห็์นี้ว่ัาจูำานี้วันี้ผู้้�ใช้�
อินี้เตอร์เน็ี้ต	48.59	ล�านี้ค์นี้	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	69.5	ของจูำานี้วันี้ประช้ากรไทย	และ
ม้ีบัญช้้รายช่้�อการใช้�งานี้ผู่้านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ถึุง	55	ล�านี้รายช่้�อ	คิ์ด้เป็นี้ร�อยละ	
78.7	ของประช้ากร	ซึึ่�งจูากจูำานี้วันี้ข�างต�นี้เป็นี้ประเด็้นี้ท้�ต�องตระห์นัี้กถึุงการเสพื่
ข�อม้ีลข่าวัสารผู่้านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของค์นี้ไทย	เพื่ราะเป็นี้ช่้องทางสำาคั์ญในี้การ
แพื่ร่ข�อม้ีลได้�อย่างรวัด้เร็วั

รูปท่ี 3	จูำานี้วันี้ผู้้�ใช้�ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้แยกประเภทในี้ประเทศึไทย
ท่ีมา	:	https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand
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	 ร้ปท้�	3	จูะเห็์นี้ว่ัา	สัด้ส่วันี้ของการใช้�ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้	เม่ี�อเด่้อนี้มีกราค์มี	ปี	
พื่.ศึ.	2564	ของประช้ากรไทย	5	อันี้ดั้บแรก	ม้ีดั้งน้ี้�	Youtube,	Facebook,	Line,	
Facebook,	Messenger	และ	 Instagram	ในี้สัด้ส่วันี้ร�อยละ	94.2	93.3	86.2	
77.1	และ	64.2	ตามีลำาดั้บ

รูปท่ี 4 สัด้ส่วันี้อายุของจูำานี้วันี้ประช้ากรในี้ประเทศึไทย
ท่ีมา :	https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand

	 ร้ปท้�	4	จูะเห็์นี้ว่ัาประช้ากรไทยม้ีสัด้ส่วันี้ของอายุอย้่ในี้ช่้วังเจูนี้เนี้อเรชั้�นี้	X	
กับ	Y	มีากท้�สุด้	ซึึ่�งสอด้ค์ล�องกับข�อม้ีลของศ้ึนี้ย์ต่อต�านี้ข่าวัปลอมีท้�	พื่บว่ัา	ในี้ช่้วัง
ระห์ว่ัาง	1	ตุลาค์มี	2563	–	30	มิีถุุนี้ายนี้	2564	ม้ีจูำานี้วันี้ผู้้�โพื่สต์ข่าวัปลอมี	587,039	
ค์นี้	และจูำานี้วันี้ผู้้�แช้ร์ข่าวัปลอมี	20,294,635	ค์นี้	 ซึึ่�งมีากกว่ัาร�อยละ	90	อย้่ในี้
ช่้วังอายุ	18-34	ปี	(SPRING	LiFE,	2564)	

หน่วยงานต่อต้านข่าวปลอมและช่องทางในการตรวจสอบข้อมูล
	 ปัจูจุูบันี้	ม้ีห์น่ี้วัยงานี้ท้�เก้�ยวัข�องในี้การต่อต�านี้ข่าวัปลอมี	รวัมีถึุงช่้องทางในี้
การตรวัจูสอบข�อม้ีลม้ีอย้่มีากมีายทั�งภาค์รัฐและภาค์เอกช้นี้	 ซึึ่�งห์น่ี้วัยงานี้ห์ลักท้�
ให์�บริการและเป็นี้ท้�ร้�จัูกในี้วังกวั�างม้ี	2	ห์น่ี้วัยงานี้	ดั้งน้ี้�



259

11

ข่าวปลอม : ปัญหาสำาคัญที่ต้องเร่งแก้ไข
Fake News : An Important Problem That Needs To Be Urgently Solved

 1. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	(Anti-Fake	News	Center)
	 เป็นี้ห์น่ี้วัยงานี้ภาค์รัฐ	จัูด้ตั�งเม่ี�อวัันี้ท้�	1	พื่ฤศึจิูกายนี้	2562	โด้ยนี้ายพุื่ทธิิพื่งษ์	
ปุณณกันี้ต์	 รัฐมีนี้ตร้ว่ัาการกระทรวังดิ้จิูทัลเพ่ื่�อเศึรษฐกิจูและสังค์มี	 (ในี้ขณะนัี้�นี้)	
ม้ีห์นี้�าท้�ห์ลักในี้การติด้ตามี	ตรวัจูสอบ	ข�อม้ีลท้�เผู้ยแพื่ร่บนี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้และ
ระบบอินี้เทอร์เน็ี้ต	 พื่ร�อมีกับทำาการวัิเค์ราะห์์แนี้วัโนี้�มี	 และบ่งช้้�ข�อม้ีลท้�เป็นี้ข่าวั
ปลอมี	ข่าวับิด้เบ่อนี้	เพ่ื่�อให์�เกิด้การเผู้ยแพื่ร่ข�อม้ีลข่าวัสารท้�ถุ้กต�องต่อประช้าช้นี้
และสาธิารณช้นี้	โด้ยสามีารถุตรวัจูสอบข�อม้ีลได้�จูาก	https://www.facebook.
com/AntiFakeNewsCenter/;	 https://www.antifakenewscenter.com/	
ไลน์ี้	@antifakenewscenter	และโทรสายด่้วันี้	GCC	1111	ต่อ	87	รวัมีทั�งศ้ึนี้ย์
รับเร่�องร�องเร้ยนี้ปัญห์าออนี้ไลน์ี้	โทร.	1212

รูปท่ี 5 รายงานี้ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้การของศ้ึนี้ย์ต่อต�านี้ข่าวัปลอมี
ท่ีมา	:	https://www.netpracharat.com/News/NewsPr/Detail.

aspx?id=4235

 2. ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
	 สำานัี้กข่าวัไทย	บริษัท	อสมีท	จูำากัด้	(มีห์าช้นี้)	ได้�ริเริ�มีด้ำาเนิี้นี้การผู้ลิตรายการ	
“ชั้วัร์ก่อนี้แช้ร์”	เพ่ื่�อตรวัจูสอบค์วัามีจูริงข�อม้ีลท้�แช้ร์กันี้บนี้เค์ร่อข่ายสังค์มีออนี้ไลน์ี้	
ตั�งแต่ต�นี้ปี	 พื่.ศึ.	 2558	 โด้ยเป็นี้รายการแรกในี้ประเทศึไทยท้�ม้ีการตรวัจูสอบ
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ข�อเท็จูจูริงของข�อม้ีล	(Fact-Checking)	ซึึ่�งต่อมีาได้�จัูด้ตั�ง	“ศ้ึนี้ยชั์้วัร์ก่อนี้แช้ร์”	ให์�
บริการตรวัจูสอบข�อเท็จูจูริงของข�อม้ีลแก่ประช้าช้นี้	 โด้ยได้�รับการสนี้ับสนุี้นี้จูาก
กองทุนี้พัื่ฒนี้าส่�อปลอด้ภัยและสร�างสรรค์์3		พื่ร�อมีได้�ลงนี้ามีข�อตกลงค์วัามีรว่ัมีม่ีอ
แลกเปล้�ยนี้ข�อม้ีลกับภาค้์เค์ร่อข่ายต่าง	ๆ	กว่ัา	20	ห์น่ี้วัยงานี้เม่ี�อปี	พื่.ศึ.	2560	
เพ่ื่�อให์�สามีารถุตรวัจูสอบข�อเท็จูจูริงในี้ลักษณะบ้รณาการผู่้านี้ช่้องทางท้�ห์ลาก
ห์ลายทั�ง	Website,	Line	Office,	Twitter	และ	Facebook	อาทิ	https://www.
facebook.com/Sure	AndShare/;	https://tna.mcot.net/category/sure-
andshare	เป็นี้ต�นี้
	 ทั�งน้ี้�	จูากค์วัามีร่วัมีม่ีอของห์น่ี้วัยงานี้ต่าง	ๆ	โด้ยเฉพื่าะภาค์รัฐท้�ม้ีมีาตรการ
ในี้การตรวัจูสอบและค์วับคุ์มีกำากับอย่างเข�มีงวัด้ขึ�นี้	 พื่ร�อมีทั�งการสร�างค์วัามี
ตระห์นัี้กร้�ถึุงผู้ลกระทบจูากข่าวัปลอมีเพ่ื่�อให์�ผู้้�รับข่าวัสารต�องม้ีวิัจูารณญาณและ
ร้�เท่าทันี้ส่�อท้�ได้�รับมีา	 ส่งผู้ลให์�ยอด้สร�างและเผู้ยแพื่ร่ข�อม้ีลเท็จูห์ร่อข่าวัปลอมี
ลด้ลง	 โด้ยจูากสถิุติล่าสุด้จูากการเปิด้เผู้ยของ	 นี้างสาวัอัจูฉรินี้ทร์	 พัื่ฒนี้พัื่นี้ธ์ิชั้ย	
ปลัด้กระทรวังดิ้จูทิลัเพ่ื่�อเศึรษฐกิจูและสังค์มี	ระห์ว่ัางการเปิด้งานี้	“การจัูด้กิจูกรรมี
สร�างการรับร้�	 เพ่ื่�อร้�เท่าทันี้และรับม่ีอกับข่าวัปลอมี	 ค์รั�งท้�	 3”	ณ	 จัูงห์วััด้ภ้เก็ต	
(กระทรวังด้ิจิูทัลเพ่ื่�อเศึรษฐกิจูและสังค์มี,	 2564)	 พื่บว่ัา	 สัด้ส่วันี้ข่าวัปลอมีในี้ปี	
2564	ลด้ลงร�อยละ	26.43	ข่าวัจูริงเพิื่�มีขึ�นี้ร�อยละ	28.66	และข่าวับิด้เบ่อนี้ลด้ลง
ร�อยละ	6.69	
	 อย่างไรก็ตามี	ตัวัเลขดั้งกล่าวัเป็นี้เพ้ื่ยงข�อบ่งช้้�เบ่�องต�นี้ท้�ยงัไม่ีสามีารถุใช้�เป็นี้
บทสรุปของการแก�ไขปัญห์าข่าวัปลอมีได้�อย่างแท�จูริง

ข้อเสนอแนะ
	 ปัญห์าข่าวัปลอมีและการแก�ไข	 ถุ้กห์ยิบยกขึ�นี้มีาในี้ห์ลายค์ราวั	 ซึึ่�งกลาย
เป็นี้ประเด็้นี้ท้�ทุกภาค์ส่วันี้ให์�ค์วัามีสำาคั์ญ	โด้ยล่าสุด้	พื่ลเอกประยุทธ์ิ	จัูนี้ทร์โอช้า	

3กองทนุี้พื่ฒันี้าส่�อปลอด้ภยัและสร�างสรรค์	์จัูด้ตั�งขึ�นี้ตามีพื่ระราช้บญัญตักิองทนุี้พื่ฒันี้าส่�อปลอด้ภยั
และสร�างสรรค์์	 พื่.ศึ.2558	 ในี้ร้ปแบบนี้ิติบุค์ค์ล	 โด้ยมี้บทบาทห์นี้�าท้�	 “เป็นี้ผู้้�สนี้ับสนีุ้นี้”	 ด้�านี้การ	
“ร้�เท่าทันี้ส่�อ”	 และเป็นี้กำาลังสำาคั์ญในี้การสร�างการม้ีส่วันี้ร่วัมีทั�งภาค์รัฐ	 เอกช้นี้	 ประช้าช้นี้	 กลุ่มี
องค์์กรพื่ัฒนี้าเอกช้นี้	เพื่่�อสร�างร้ปแบบการประสานี้งานี้ให์�เกิด้ประสิทธิิภาพื่และค์วัามียั�งย่นี้
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นี้ายกรัฐรัฐมีนี้ตร้	และ	รมีวั.กลาโห์มี	ได้�โพื่สต์ถึุงการจัูด้การเร่�อง	ข่าวัปลอมี	จูาก
การประชุ้มีค์ณะรัฐมีนี้ตร้ลงเฟซึ่บุ�กส่วันี้ตัวั	ลงวัันี้ท้�		27	กรกฎาค์มี	2564	(ประยทุธ์ิ	
จัูนี้ทร์โอช้า,	2564)	โด้ยให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการจัูด้การข่าวัปลอมีท้�ส่งผู้ลกระทบต่อ
สังค์มีอย่างยิ�ง	และได้�สั�งการโด้ยตรงให์�แต่ละกระทรวัง	ด้ำาเนิี้นี้การแก�ปัญห์าข่าวั
ปลอมีอย่างจูริงจัูงและรวัด้เร็วัมีากยิ�งขึ�นี้
	 ในี้การน้ี้�	 การแก�ปัญห์าข่าวัปลอมีให์�เกิด้ผู้ลสัมีฤทธิิ�อย่างแท�จูริง	 นี้อกจูาก
ต�องด้ำาเนิี้นี้การอย่างเข�มีข�นี้กับแนี้วัทางท้�ม้ีอย้่ในี้ปัจูจุูบันี้แล�วั	 ผู้้�เก้�ยวัข�องทุกภาค์
ส่วันี้ต�องม้ีส่วันี้ในี้การจัูด้การทั�งป้องกันี้และแก�ไขปัญห์าข่าวัปลอมีร่วัมีกันี้	ซึึ่�งไม่ีใช่้
เป็นี้การด้ำาเนิี้นี้การเฉพื่าะในี้ส่วันี้ของภาค์รัฐเท่านัี้�นี้	แต่ต�องรวัมีถึุงภาค์เอกช้นี้	ภาค์
ประช้าสังค์มี	 และภาค์ประช้าช้นี้	 ต�องร่วัมีม่ีอในี้เชิ้งบ้รณาการ	 โด้ยผู้้�เข้ยนี้สรุป
แนี้วัทางไวั�	ดั้งน้ี้�
 ภาครัฐ
	 1.	 รัฐบาลค์วัรมี้แผู้นี้กลยุทธ์ิการส่�อสารเชิ้งรุก	 โด้ยเฉพื่าะในี้ยามีวัิกฤต	 ให์�
สามีารถุเผู้ยแพื่ร่ข่าวัสารสาธิารณะได้�อย่างทันี้สถุานี้การณ์	 ค์รบถุ�วันี้	 ในี้ทุกช่้อง
ทางสำาคั์ญ	 เพ่ื่�อให์�ประช้าช้นี้สามีารถุรับร้�ข�อม้ีลท้�เป็นี้จูริงได้�อย่างรวัด้เร็วั	 ไม่ีเกิด้
ค์วัามีสับสนี้	 และเกิด้ค์วัามีเช่้�อมัี�นี้	 รวัมีถึุงห์ากเกิด้ข่าวัปลอมีขึ�นี้มีาต�องสามีารถุ
ทำาการตอบโต�ข่าวัปลอมีได้�อย่างทันี้ท่วังท้
	 ทั�งน้ี้�	ต�องประสานี้ค์วัามีร่วัมีม่ีอกับห์น่ี้วัยงานี้ท้�เก้�ยวัข�องทุกภาค์ส่วันี้ในี้การ
เผู้ยแพื่ร่ข�อเท็จูจูริงได้�ในี้ทันี้ท้	เม่ี�อม้ีประเด็้นี้ห์ร่อกระแสข่าวัปลอมีขึ�นี้มีา
	 2.	การบ้รณาการด้�านี้ข�อม้ีล	ข�อเท็จูจูริงสาธิารณะในี้ลักษณะฐานี้ข�อม้ีลขนี้าด้
ให์ญ่	(BIG	DATA)	ของห์น่ี้วัยงานี้ภาค์รัฐทั�งระบบ	ให์�อย้่ภายใต�การกำากับด้้แลของ
ห์น่ี้วัยงานี้เด้้ยวั	โด้ยปรับปรุงข�อม้ีลของภาค์รัฐให์�ม้ีค์วัามีทันี้สมัียอย่้เสมีอ	ม้ีวัันี้เวัลา
กำากับไวั�ชั้ด้เจูนี้	และเปิด้ช่้องทางให์�ประช้าช้นี้สามีารถุเข�าถึุงข�อม้ีลเพ่ื่�อใช้�เป็นี้ช่้อง
ทางในี้การตรวัจูสอบได้�โด้ยสะด้วัก
	 3.	พัื่ฒนี้าระบบตรวัจูสอบห์ร่อคั์ด้กรองข�อม้ีลในี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ให์�ทนัี้สมัีย	
โด้ยใช้�ระบบปัญญาประดิ้ษฐ์	 (Artificial	 Intelligent	 :	AI)	พื่ร�อมีร่วัมีม่ีอกับผู้้�ให์�
บริการเค์ร่อข่าย	 (Network	Provider)	 เพ่ื่�อให์�การตรวัจูสอบข�อม้ีลเท็จูห์ร่อข่าวั
ปลอมีเป็นี้ไปได้�อย่างรวัด้เร็วั	แม่ีนี้ยำา
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	 4.	 ปรับปรุงข�อกฎห์มีายให์�ม้ีค์วัามีเข�มีข�นี้	 กระช้ับ	 ชั้ด้เจูนี้	 และเป็นี้ธิรรมี	
สำาห์รับผู้้�สร�างและเผู้ยแพื่ร่ข่าวัปลอมี	 พื่ร�อมีเผู้ยแพื่ร่รายช่้�อของเว็ับไซึ่ต์	 บุค์ค์ล	
และท้�อย้่ของเว็ับไซึ่ต์	(Uniform	Resource	Locator	:	URL)	ท้�เป็นี้ต�นี้ทางของ
การเผู้ยแพื่ร่ข่าวัปลอมีต่อสาธิารณะให์�รับร้�โด้ยทั�วักันี้	รวัมีถึุงการบังคั์บใช้�กฎห์มีาย
อย่างเด็้ด้ขาด้
	 5.	การให์�ค์วัามีร้�และข�อม้ีลผู่้านี้ระบบการศึึกษา	เก้�ยวักับแนี้วัทางการตรวัจู
สอบข่าวัปลอมี	การร้�เท่าทันี้ส่�อ	การคิ์ด้พิื่จูารณาไตร่ตรองในี้การรับข�อม้ีล	รวัมีถึุง
ช่้องทางการตรวัจูสอบข่าวัว่ัาเร่�องไห์นี้จูริง	 ไม่ีจูริง	 โด้ยบรรจุูเน่ี้�อห์าในี้ห์ลักส้ตร
ห์ร่อกิจูกรรมีท้�เก้�ยวัข�องในี้ทุกระดั้บชั้�นี้
	 6.	ให์�การสนี้บัสนุี้นี้ในี้การจูดั้ตั�งองค์์กรภาค้์เค์ร่อข่ายในี้การเฝา้ระวัังและตอ่ส้�	
รวัมีถึุงการให์�ค์วัามีร้�ท้�ถุ้กต�องแก่ประช้าช้นี้
 ภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชน
	 1.	การกำากับ	ด้้แล	กันี้เองของภาค์ธุิรกิจู	และมีาตรการลงโทษด้�วัยภาค์ประช้า
สังค์มี	 โด้ยเฉพื่าะท้�เก้�ยวักับการเผู้ยแพื่ร่ส่�อห์ร่อผู้้�ให์�บริการแพื่ลตฟอร์มีช่้องทาง
ส่�อสาร	โด้ยท้�ประช้าสังค์มีเป็นี้สิ�งสำาคั์ญท้�ต�องสร�างการม้ีส่วันี้ร่วัมี	โด้ยยดึ้ประโยช้น์ี้
ของช้าตแิละค์วัามีรบัผิู้ด้ช้อบตอ่สังค์มีเป็นี้ท้�ตั�ง	ห์ากม้ีการเผู้ยแพื่รข่�อม้ีลข่าวัท้�เป็นี้
เท็จูห์ร่อเป็นี้ไปในี้ลักษณะข่าวัปลอมีของช่้องทางส่�อสาธิารณะของตนี้เองไม่ีว่ัา
เจูตนี้าห์ร่อไม่ีก็ตามี	โด้ยขาด้การพิื่จูารณาตรวัจูสอบให์�แน่ี้ชั้ด้ก่อนี้	ให์�ม้ีมีาตรการ
ลงโทษทางสังค์มีทั�งในี้เชิ้งจูริยธิรรมีและธุิรกิจู
	 2.	 การจัูด้ทำาตราห์ร่อสัญลักษณ์ค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อบนี้ห์นี้�าเพื่จูของส่�อสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้ห์ร่อเว็ับไซึ่ต์	 เพ่ื่�อเป็นี้เค์รดิ้ตของการเผู้ยแพื่ร่เน่ี้�อห์าข�อม้ีลท้�ถุ้กต�อง	
เห์มีาะสมี	โด้ยประเมิีนี้จูากเน่ี้�อห์าท้�ม้ีการนี้ำาเสนี้อและผู้ลกระทบ	ซึึ่�งการประเมิีนี้
และพิื่จูารณามีาจูากทุกภาค์ส่วันี้ท้�เก้�ยวัข�อง
	 3.	 การให์�ค์วัามีร้�	 และการปล้กฝังค่์านิี้ยมีค์วัามีรับรับผิู้ด้ของการนี้ำาเสนี้อ
ข�อม้ีลต่อสาธิารณะ	 ของผู้้�ให์�บริการส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้	 โด้ยต�องมี้ระบบการตรวัจู
สอบ	 กลั�นี้กรองก่อนี้การนี้ำาเสนี้อ	 และจัูด้ทำาบัญช้้ด้ำาสำาห์รับ	UGC	 ท้�มีาลงห์ร่อ
โพื่สต์ข่าวัปลอมี	พื่ร�อมีประสานี้ส่งต่อให์�ภาค์รัฐและภาค้์เค์ร่อข่ายรับร้�ทั�วักันี้	 ซึึ่�ง
เป็นี้กลไกและต�นี้ตอห์ลักท้�จูะห์ยุด้ยั�งข่าวัปลอมีได้�
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 ภาคประชาชน
	 1.	 ต�องร้�เท่าทันี้และม้ีวิัจูารณญาณในี้การเสพื่ข�อม้ีลท้�เผู้ยแพื่ร่ผู่้านี้ช่้องทาง
สาธิารณะ	โด้ยเฉพื่าะส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้
	 2.	ต�องม้ีการตรวัจูสอบข�อม้ีลก่อนี้การส่งต่อ	โด้ยพิื่จูารณาแห์ล่งข่าวั	วัันี้เวัลา	
และเปร้ยบเท้ยบกับข�อม้ีลในี้ช่้องทางอ่�นี้ประกอบ
	 3.	 การเสริมีสร�างทัศึนี้ค์ติในี้ทางบวักและปล้กจิูตสำานึี้กค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบต่อ
สังค์มี	 ให์�ตระห์นี้ักร้�โด้ยการไมี่เข�าไปเป็นี้ส่วันี้ห์นึี้�งในี้วังจูรของ	 “ข่าวัปลอมี”	 ซึึ่�ง
ต�องได้�รับค์วัามีร่วัมีม่ีอในี้การห์ล่อห์ลอมีกล่อมีเกลาจูากสถุาบันี้ค์รอบค์รัวั	สถุาบันี้
การศึึกษา	และสังค์มีชุ้มีช้นี้

บทสรุป
	 ข่าวัปลอมี	 ปัจูจุูบันี้เป็นี้เร่�องท้�ใกล�ตัวัมีากขึ�นี้จูนี้ไมี่ใช่้สิ�งท้�จูะละเลย	 การ
แยกแยะข�อเทจ็ูจูรงิจูากข�อม้ีลทำาได้�ยากขึ�นี้	ซึึ่�งสามีารถุเก้�ยวัข�องได้�กับทุกเร่�องราวั	
ทั�งสุขภาพื่	เศึรษฐกิจู	สังค์มี	การเม่ีอง	สามีารถุส่งผู้ลกระทบได้�ตั�งแต่ระดั้บบุค์ค์ล
จูนี้ถึุงสังค์มี	 อาจูสร�างปัญห์าเพ้ื่ยงเล็กนี้�อยเม่ี�อเกิด้ขึ�นี้แล�วัก็จูางห์ายไป	 ห์ร่ออาจู
ให์ญ่โตจูนี้เกิด้วิักฤตระดั้บโลกก็ได้�	ขึ�นี้อย้กั่บเน่ี้�อห์าท้�นี้ำาเสนี้อว่ัาจูะสร�างค์วัามีเช่้�อ
ถุ่อและแรงกระเพ่ื่�อมีตอ่ผู้้�เสพื่ได้�มีากนี้�อยแค่์ไห์นี้	รวัมีถุงึช่้องทางการเผู้ยแพื่รเ่พ่ื่�อ
ให์�เข�าถึุงกลุ่มีเป้าห์มีาย
	 ทั�งน้ี้�	 การจูะกำาจัูด้ให์�ข่าวัปลอมีห์มีด้สิ�นี้ไปห์ร่อยุติการแพื่ร่กระจูายของข่าวั
ปลอมีนัี้�นี้	ค์งเป็นี้เร่�องท้�เป็นี้ไปได้�ยาก	แต่ก็จูำาเป็นี้ท้�ทุกภาค์ส่วันี้ต�องเร่งแก�ไข	 ซึึ่�ง
ห์ากไม่ีสามีารถุห์ยุด้การกระทำาท้�ต�นี้ตอผู้้�ส่งได้�	ก็ต�องพิื่จูารณาไตร่ตรองในี้การรับ
ข�อม้ีลของผู้้�เสพื่ข่าวั	 โด้ยใช้�วิัจูารณญานี้และการห์าข�อม้ีลร่วัมีจูากห์น่ี้วัยงานี้ห์ร่อ
แห์ล่งข่าวัท้�น่ี้าเช่้�อถุ่อประกอบจูนี้แน่ี้ใจูว่ัาไม่ีใช่้ข่าวัปลอมี	ก่อนี้จูะด้ำาเนิี้นี้การใด้	ๆ 	
ต่อไป	มิีเช่้นี้นัี้�นี้เราก็จูะกลายเป็นี้เค์ร่�องม่ีอและนัี้บว่ัาเป็นี้ห์นึี้�งในี้ผู้้�สนัี้บสนุี้นี้วััฐจัูกร
ของข่าวัปลอมีให์�เติบโตต่อไปอย่างไม่ีม้ีท้�สิ�นี้สุด้
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บทคัดย่อ
	 การวิัจัูยน้ี้�	ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อศึึกษา	1)	ระดั้บการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้	
และ	 2)	 ปัจูจัูยท้�ม้ีต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการป้องกันี้และ
ปราบปรามีการฟอกเงินี้	และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย
ของห์น่ี้วัยงานี้แห่์งห์นึี้�งในี้เขตกรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	โด้ยใช้�แบบสอบถุามีเป็นี้เค์ร่�องม่ีอ
เก็บรวับรวัมีข�อม้ีลจูากประช้ากรท้�ศึึกษา	 ค่์อ	 ผู้้�ปฏิิบัติห์นี้�าท้�ท้�เก้�ยวัข�องกับการ
ป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การ
ก่อการร�าย	จูำานี้วันี้	320	ค์นี้	สถิุติท้�ใช้�วิัเค์ราะห์์ข�อม้ีล	ค่์อ	ค่์าจูำานี้วันี้	ค่์าร�อยและ	
ค่์าเฉล้�ย	ค่์าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	วัเิค์ราะห์์ค์วัามีแตกตา่งของค่์าเฉล้�ยด้�วัย	One-Way	
ANOVA
	 ผู้ลการวิัจัูย	พื่บว่ัา	ผู้้�ตอบแบบสอบถุามีส่วันี้ให์ญ่เป็นี้เพื่ศึห์ญิง	ม้ีอายรุะห์ว่ัาง	
31	–	40	ปี	การศึึกษาระดั้บปริญญาตร้	และ	ประเภทเจู�าห์นี้�าท้�	ค่์อ	พื่นัี้กงานี้		ส่วันี้
ระด้บัการม้ีส่วันี้รว่ัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ของบคุ์ลากรในี้ภาพื่รวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บมีาก	และ
เม่ี�อพิื่จูารณาเป็นี้รายด้�านี้	พื่บว่ัา	การม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การปรึกษาห์าร่อม้ีระดั้บส้งสุด้	
และ	 การม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การติด้ตามีตรวัจูสอบ	 ม้ีระดั้บค์วัามีเห็์นี้นี้�อยท้�สุด้	 การ
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The Participation in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standardization

วิัเค์ราะห์์ค์วัามีแตกต่างของค่์าเฉล้�ยของปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลกับการม้ีส่วันี้ร่วัมี	พื่บว่ัา	
ปัจูจัูยด้�านี้อายุ	 การศึึกษาและประเภทเจู�าห์นี้�าท้�ท้�แตกต่างกันี้	 ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การ
ปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้	 และต่อต�านี้การ
สนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�ายต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	
0.05
คำาสำาคัญ : การม้ีส่วันี้ร่วัมี;	การปฎิบัติงานี้;	มีาตรการป้องกันี้และปราบปรามีการ

ฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	to	1)	investigate	the	level	
of	participation	in	the	operation	and	to	2)	analyze	the	factors	affecting	
participation	in	the	operation	of	anti-money	laundering	and	combating	
the	financing	of	terrorism	standardization	of	an	agency	in	Bangkok.	
The	 questionnaire	 was	 used	 as	 a	 tool	 for	 collecting	 data.	 The	
population	 for	 the	study	was	320	workers	whose	work	 related	to	
anti-money	 laundering	 and	 combating	 the	 financing	 of	 terrorism	
standardization	in	Bangkok.	The	statistics	used	to	analyze	the	data	
were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	One-Way	ANOVA.
The	 results	 of	 the	 research	 showed	 that	 the	 	majority	 of	 the	
respondents	were	female,	age	between	31	-	40	years	old,	received	
bachelor’s	degree,	their	type	of	employment	was	employees,	and	
their	 level	of	participation	was	at	high	 level.	When	considering	at	
each	dimension,	the		participation	in	consultation	received	the	highest	
mean.	On	the	other	hand,	the	participation	in	monitoring	received	
the	lowest	mean.	The	results	of	the	hypothetical	testings	revealed	
that	the	factors	of			age	,	education	level	and	type	of	employment	
affected	 	 their	 overall	 participation	 in	 the	 operation	 of	 the	 anti-
money	 laundering	 and	 combating	 the	 financing	 of	 terrorism	
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standardization	 of	 an	 agency	 in	 Bangkok	 at	 statistically	 significant	
level	of	0.05
Keywords :	 Participation;	 Operation;	 Anti-Money	 Laundering	 and	

Combating	the	Financing	of	Terrorism	Standardization

บทนำา
 ปัญห์าท้�เก้�ยวัข�องกับค์วัามีมัี�นี้ค์งของประเทศึไทย	 พื่บว่ัา	 ม้ีจูำานี้วันี้มีากซึึ่�ง
เกิด้จูากปัจูจัูยต่างๆ	ท้�แตกต่างกันี้	ทั�งปัจูจัูยภายในี้และปัจูจัูยจูากภายนี้อกประเทศึ
ทำาให์�เกิด้ผู้ลกระทบกับค์วัามีมัี�นี้ค์งของประเทศึ	 	 โด้ยเฉพื่าะในี้สถุานี้การณ์การ
แพื่ร่ระบาด้ของไวัรัสโค์วิัด้-19		ค์ณะทำางานี้เฉพื่าะกิจูขององค์์กรระห์ว่ัางประเทศึ
ท้�ด้ำาเนิี้นี้มีาตรการทางการเงินี้เก้�ยวักับการฟอกเงินี้และการสนัี้บสนุี้นี้ด้�านี้การเงินี้
กับการก่อการร�าย	(Financial	Action	Task	Force	:	FATF)	ได้�รายงานี้พื่บการ
ฉ�อโกงท้�เก้�ยวักับโรค์โค์วิัด้-19	 เพิื่�มีขึ�นี้อย่างมีากทั�วัโลก	 โด้ยเฉพื่าะการฉ�อโกงท้�
เก้�ยวักับการปลอมีแปลงผู้ลิตภัณฑ์์ทางการแพื่ทย์และการห์ลอกลวังทางออนี้ไลน์ี้
ท้�เก้�ยวัพัื่นี้กับการแพื่ร่ระบาด้ของโรค์โค์วิัด้-19	นัี้�นี้	กำาลังส่งผู้ลกระทบอย่างห์นัี้ก
ต่อรัฐบาลต่างๆ	ทั�วัโลก	
	 ในี้ประเทศึไทย	พื่บว่ัา	 สถุานี้การณ์ปัญห์าการฟอกเงินี้ในี้ประเทศึ	 ตั�งแต่ปี	
พื่.ศึ.	2556	–	2562	พื่บว่ัา	ม้ีจูำานี้วันี้ค์ด้้เพิื่�มีขึ�นี้เฉล้�ยร�อยละ	19	ต่อปี	โด้ยปี	พื่.ศึ.	
2562	 ม้ีค์ำาสั�งยึด้ห์ร่ออายัด้ทรัพื่ย์สินี้ตามีกฎห์มีายว่ัาด้�วัยการห์�องกันี้และปราบ
ปรามีการฟอกเงินี้	210	ค์ำาสั�ง	ม้ีม้ีลค่์าจูากการกระทำาค์วัามีผิู้ด้	รวัมี	2,019	ล�านี้บาท	
ห์ร่อ	ร�อยละ	0.01	ของ	GDP	ปี	พื่.ศึ.2562	โด้ย	พื่บว่ัา	 ร้ปแบบการฟอกเงินี้ในี้
ประเทศึไทย	ม้ีค์วัามีซัึ่บซึ่�อนี้และห์ลากห์ลายทำาให์�ยากต่อการป้องกันี้ปราบปรามี
มีากขึ�นี้	 เช่้นี้	 การถุ่ายโอนี้สินี้ทรัพื่ย์ดิ้จิูทัลแทนี้เงินี้สด้	 การใช้�ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้
ฉ�อโกงประช้าช้นี้	ฯลฯ		นี้อกจูากน้ี้�	ยงัพื่บปญัห์าด้�านี้โค์รงสร�างกฎห์มีายและระบบ
บริห์ารราช้การท้�ยงัเป็นี้ข�อจูำากัด้ในี้การปฏิิบัติตามีมีาตรฐานี้สากลด้�านี้การป้องกันี้
และปราบปรามีการฟอกเงินี้และการต่อต�านี้การสนี้ับสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การ
ก่อการร�าย	 และรวัมีถุึงการปฏิิบัติงานี้ของเจู�าห์นี้�าท้�ท้�ยังขาด้การม้ีส่วันี้ร่วัมีจูาก
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ผู้้�ม้ีส่วันี้ได้�ส่วันี้เส้ย	 และสมีาชิ้กทุกระดั้บในี้ห์น่ี้วัยงานี้อย่างเห์มีาะสมี	 โด้ยเฉพื่าะ
การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ของบุค์ลากรท้�มี้ค์วัามีแตกต่างห์ลากห์ลาย	 อาทิ	
ด้�านี้เพื่ศึ	อายุ	การศึึกษา	การปฏิิบัติห์นี้�าท้�ในี้ระดั้บบุค์ค์ล	ท้�อาจูส่งต่อระดั้บการ
คิ์ด้	วิัเค์ราะห์์และแนี้วัปฏิิบัติท้�แตกต่างกันี้	ท้�ผู่้านี้มีาองค์์การต่างๆ	ม้ีค์วัามีพื่ยายามี
ขับเค์ล่�อนี้ค์วัามีเท่าเท้ยมีทางเพื่ศึเพ่ื่�อลด้ปัญห์าต่างๆ	อาทิ	การจูำากัด้สิทธิิในี้เพื่ศึ
ในี้การส่งเสริมีให์�ขึ�นี้เป็นี้ผู้้�นี้ำา	ลด้การจูำากัด้สิทธิิและโอกาสต่างๆ	รวัมีถึุงโอกาสในี้
การทำางานี้	(พ้ื่รด้า	ภ้มิีสวััสดิ้�,	2563)	เพ่ื่�อสร�างศัึกยภาพื่ในี้ระดั้บองค์์การ	ส่งเสริมี
ให์�ได้�แสด้งออกถุึงศัึกยภาพื่ของตนี้	 employ	 ability	 ผู่้านี้กระบวันี้การบริห์าร
จัูด้การภายในี้ขององค์์การ	(ณฐพื่ร	เศึรษฐวังศ์ึ,	2564)	โด้ยให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับค์วัามี
แตกต่างและบทบาททางเพื่ศึในี้องค์์การให์�สมีดุ้ลในี้การปฎิบัติห์นี้�าท้�	 ท้�ได้�รับ
มีอบห์มีาย	นี้อกจูากน้ี้�	ศึร้ประภา	ชั้ยสินี้ธิพื่	(2563)	ได้�ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับค์วัามีแตก
ต่างในี้แต่ละช่้วังอายุท้�ม้ีสัญช้าติญาณ	 ม้ีภาระห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบท้�ต่างกันี้	 ม้ีค์วัามี
มุ่ีงมัี�นี้	 ร้ปแบบพื่ฤติกรรมีรวัมีถึุงการเข�าสังค์มีท้�ต่างกันี้	 อ้กทั�งระดั้บการศึึกษาท้�ม้ี
ผู้ลต่อระดั้บการรับร้�	เร้ยนี้ร้�และสามีารถุประยุกต์ใช้�ในี้ห์นี้�าท้�ท้�ได้�รับมีอบห์มีายได้�
อย่างม้ีคุ์ณค่์า	 รวัมีถึุงตำาแห์นี้่งงานี้ในี้ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบท้�ได้�รับมีอบห์มีายจูาก
หั์วัห์นี้�างานี้	 อาจูม้ีวิัธ้ิการทำางานี้และการแก�ปัญห์าแตกต่างกันี้ไปตามีระดั้บการ
ศึึกษา	(สุทธิินัี้นี้ทน์ี้	พื่รห์มีสุวัรรณ,	2563)	ทั�งน้ี้�	การปฏิิบัติงานี้ในี้องค์์การค์วัรเนี้�นี้
ให์�เกิด้การประสานี้ร่วัมีม่ีอกันี้ในี้ทุกฝ่าย	 อาทิ	 การแลกเปล้�ยนี้ข�อม้ีล	 เปิด้รับฟัง
ค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้	การติด้ตามีผู้ลการทำางานี้	เป็นี้ต�นี้	อันี้จูะส่งผู้ลให์�เกิด้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
ท้�ด้้ต่อกันี้ระห์ว่ัางสมีาชิ้กในี้องค์์การ	 ลด้ค์วัามีขัด้แย�งและต่อต�านี้	 เป็นี้การสร�าง
สังค์มีแห่์งการเร้ยนี้ร้�ท้�	ช่้วัยเสริมีสร�างประสิทธิิภาพื่ในี้การปฏิิบัติงานี้เพิื่�มีขึ�นี้	จูาก
เห์ตผุู้ลด้งักล่าวั	ผู้้�วิัจัูยจึูงสนี้ใจูศึึกษาการมีส่้วันี้รว่ัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรฐานี้
สากลด้�านี้การป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้และการต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้
ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย	ในี้เขตกรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	เพ่ื่�อเป็นี้สารสนี้เทศึสำาคั์ญ
สำาห์รับผู้้�เก้�ยวัข�องในี้การประยุกต์ใช้�เป็นี้แนี้วัทางในี้การส่งเสริมีการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้
การปฏิิบัติงานี้ให์�ม้ีประสิทธิิภาพื่มีากยิ�งขึ�นี้ต่อไป	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ื่�อศึึกษาระด้บัการม้ีส่วันี้รว่ัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการปอ้งกันี้และ
ปราบปรามีการฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย		
	 2.	เพ่ื่�อศึึกษาปจัูจัูยด้�านี้ประช้ากรศึาสตรท้์�ต่างกันี้ม้ีส่วันี้รว่ัมีในี้การปฏิิบัติงานี้
ตามีมีาตรการป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้
ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย	ต่างกันี้

สมมติฐานการวิจัย
	 ปัจูจัูยประช้ากรศึาสตร์ท้�ต่างกันี้ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการ
ป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การ
ก่อการร�ายต่างกันี้

กรอบแนวคิดของการวิจัย
	 การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	ผู้้�วิัจัูยได้�กำาห์นี้ด้กรอบกรอบแนี้วัคิ์ด้	ดั้งต่อไปน้ี้�

ปัจจัยส่วนบุคคล

1)	 เพื่ศึ

2)	 อายุ

3)	 ระด้ับการศึึกษา

4)	 ประเภทการปฏิิบัติงานี้

การมีส่วนร่วมในการปฏิิบัติงานตามมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการก่อการร้าย

1)	 ด้�านี้การให์�ข�อมี้ล

2)	 ด้�านี้การเปิด้รับค์วัามีค์ิด้เห์็นี้

3)	 ด้�านี้การปรึกษาห์าร่อ

4)	 ด้�านี้การวัางแผู้นี้

5)	 ด้�านี้การติด้ตามีตรวัจูสอบ

6)	 ด้�านี้การค์วับค์ุมี

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนี้วัคิ์ด้การวิัจัูย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การฟอกเงิน	(Launder	Money)	เป็นี้กระบวันี้การแปรสภาพื่เงินี้ท้�ได้�จูาก
การกระทำาโด้ยมิีช้อบด้�วัยกฎห์มีายจูากช่้องทางห์ร่อธุิรกิจูผิู้ด้กฎห์มีายเพ่ื่�อมุ่ีงปกปิด้
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แห์ล่งท้�มีาของเงินี้นัี้�นี้	ให์�เป็นี้เงินี้ท้�สามีารถุนี้ำาไปใช้�ได้�โด้ยถุ้กกฎห์มีาย	ปัญห์าจูาก
การฟอกเงินี้ท้�สำาคั์ญ	 ค่์อ	 บ่อนี้ทำาลายโค์รงสร�างสังค์มี	ค์วัามีมัี�นี้ค์งทางเศึรษฐกิจู
และเสถุ้ยรภาพื่ทางการเม่ีองของรัฐ	ปิด้กั�นี้การแข่งขันี้ทางธุิรกิจูการค์�า	เพิื่�มีภาระ
ภาษ้	และเป็นี้แห์ลง่เงินี้ทุนี้ของการกอ่การร�ายและกิจูกรรมีผู้ดิ้กฎห์มีายอ่�นี้ๆ	(กอง
กำากับและตรวัจูสอบ	สำานัี้กงานี้	ปปง.,	2563)	วิัธ้ิท้�นิี้ยมีฟอกเงินี้ในี้ปัจูจุูบันี้โด้ยผู่้านี้
สถุาบันี้การเงินี้	 ค่์อ	 การเปล้�ยนี้เงินี้สด้จูากเงินี้ปล้กเป็นี้ธินี้บัตรให์ญ่	 แล�วัแบ่งกันี้
นี้ำาเงินี้สด้ไปฝากในี้จูำานี้วันี้เงินี้ท้�ตำ�ากว่ัาท้�กฎห์มีายกำาห์นี้ด้ให์�ต�องรายงานี้ให์�ธินี้าค์าร
ทราบ	 ห์ร่อ	 ม้ีการสมีค์บกับ	 เจู�าห์นี้�าท้�ธินี้าค์ารเพ่ื่�อด้ำาเนี้ินี้การท้�ไม่ีถุ้กกฎห์มีาย		
อาทิ	 การลักลอบขนี้เงินี้ไปฝากในี้ประเทศึท้�ไม่ีเข�มีงวัด้ในี้การตรวัจูสอบ	การโอนี้
เงินี้ผู่้านี้ระบบออนี้ไลน์ี้	เพ่ื่�อปกปิด้เส�นี้ทางการเงินี้	นี้อกจูากน้ี้�ยังม้ีวิัธ้ิการฟอกเงินี้
ท้�ไม่ีผู่้านี้สถุาบันี้การเงินี้	อาทิ	การทำาธุิรกิจูบังห์นี้�า	การฟอกเงินี้ในี้แห์ล่งเล่นี้การ
พื่นัี้นี้	การซ่ึ่�อทองค์ำาแท่งแล�วัค่์อยๆ	นี้ำาออกไปขาย	การซ่ึ่�อกรมีธิรรมีแบบจู่ายเบ้�ย
ประกันี้เพ้ื่ยงค์รั�งเด้้ยวั	เป็นี้ต�นี้	เพ่ื่�อป้องกันี้ปัญห์าจูากการฟอกเงินี้ดั้งกล่าวั	ห์น่ี้วัย
งานี้ท้�เก้�ยวัข�องได้�ม้ีการกำาห์นี้ด้มีาตรการต่างๆ	เพ่ื่�อให์�เท่าทันี้ต่อการเปล้�ยนี้แปลง
ร้ปแบบการฟอกเงนิี้ของผู้้�กระทำาผิู้ด้	และสามีารถุลด้	และปอ้งกันี้สถุานี้การณก์าร
ฟอกเงินี้ภายในี้ประเทศึ	 ท้�ส่งผู้ลกระทบต่อค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ของนี้ักลงทุนี้ต่างช้าติ	
ม้ีการเตร้ยมีพื่ร�อมีรับม่ีอกับการเปล้�ยนี้แปลงร้ปแบบการฟอกเงินี้ท้�ม้ีการ
เปล้�ยนี้แปลงและห์ลากห์ลายมีากยิ�งขึ�นี้ด้�วัยการสร�างการมีส่้วันี้รว่ัมีจูากห์นี้ว่ัยงานี้
งานี้เพ่ื่�อด้ำาเนิี้นี้การร่วัมีกันี้ปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการสากลให์�ประเทศึไทยเป็นี้
ประเทศึท้�ม้ีค์วัามีปลอด้ภัยส้งจูากการฟอกเงินี้		
	 การม้ีส่วันี้รว่ัมีในี้การปฎบัิติงานี้	เป็นี้แนี้วัค์ดิ้ท้�สอด้ค์ล�องกบัยทุธิศึาสตรช์้าติ	
20	 ปี	 ท้�มุ่ีงเนี้�นี้ประเทศึไทยให์�ม้ีค์วัามีมัี�นี้ค์งในี้ทุกด้�านี้อย่างยั�งย่นี้	 ภายใต�ห์ลัก
ปรัช้ญาของเศึรษฐกิจูพื่อเพ้ื่ยงด้�วัยการพัื่ฒนี้าและเสริมีสร�างค์นี้ในี้ทุกภาค์ส่วันี้ให์�
ตระห์นัี้กและม้ีส่วันี้ร่วัมี	 การบริห์ารประเทศึท้�มุ่ีงเนี้�นี้สร�างการม้ีส่วันี้ร่วัมีจูากทุก
ภาค์ส่วันี้ม้ีร้ปแบบการม้ีส่วันี้ร่วัมีท้�เสนี้อโด้ยนัี้กวิัช้าการท้�สำาคั์ญห์ลายท่านี้	 อาทิ	
Cohen	 &	Uphoff	 (1980)	 เสนี้อร้ปแบบการม้ีส่วันี้ร่วัมีสำาคั์ญ	 4	 ร้ปแบบ	 ค่์อ	
1)	การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การตัด้สินี้ใจู	(Decision	Making)	ประกอบด้�วัย	3	 ขั�นี้ตอนี้	
ค่์อ	ขั�นี้การริเริ�มี	ขั�นี้การตัด้สินี้ใจูด้ำาเนิี้นี้การ		และขั�นี้การตัด้สินี้ใจูลงม่ีอด้ำาเนิี้นี้การ		
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2)	 การม้ีส่วันี้ร่วัมีปฏิิบัติการ	 (Implementation)	 ประกอบด้�วัยการสนัี้บสนุี้นี้
ทรัพื่ยากร	การเข�าร่วัมีบริห์ารและ	การประสานี้ค์วัามีร่วัมีม่ีอ		3)	การม้ีส่วันี้ร่วัมี
ในี้ผู้ลประโยช้น์ี้	 (Benefits)	 ท้�เกิด้ขึ�นี้ร่วัมีกันี้	 ได้�แก่	 ผู้ลประโยช้น์ี้ทางด้�านี้วััสดุ้
อุปกรณ์	ผู้ลประโยช้น์ี้ทางสังค์มีและผู้ลประโยช้น์ี้ส่วันี้บุค์ค์ล	และ	4)	การม้ีส่วันี้
ร่วัมีประเมิีนี้ผู้ล	(Evaluation)	การด้ำาเนิี้นี้งานี้	ห์ร่อการค์วับคุ์มีและตรวัจูสอบการ
ด้ำาเนิี้นี้กิจูกรรมีท้�ได้�ทำาร่วัมีกันี้	เป็นี้การแสด้งถึุงการยอมีรับฟังค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้ระห์ว่ัาง
กันี้และกันี้	อันี้เป็นี้ผู้ลสำาคั์ญท้�เกิด้จูากการม้ีส่วันี้ร่วัมี	
		 โด้ยร้ปแบบการม้ีส่วันี้ร่วัมีของประช้าช้นี้ตามีแนี้วัคิ์ด้ของ	Cohen	&	Uphoff	
(1980)	 สามีารถุสรุปได้�ว่ัาเป็นี้การมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การตัด้สินี้ใจู	 ถุ่อเป็นี้ขั�นี้ตอนี้เริ�มี
ต�นี้ท้�สำาคั์ญท้�จูะส่งผู้ลไปยังขั�นี้ตอนี้อ่�นี้ๆ	 ให์�ด้ำาเนิี้นี้การได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่	
ภายใต�การตรวัจูสอบ	ติด้ตามี	ประเมิีนี้ผู้ลการด้ำาเนิี้นี้งานี้	ให์�เป็นี้ไปตามีเป้าห์มีาย	
ก่อให์�เกิด้ประโยช้น์ี้ร่วัมีกันี้ของสมีาชิ้ก		โด้ยท้�	Newstorm	(1993)	ได้�เสนี้อปัจูจัูย
ท้�เป็นี้อุปสรรค์ต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมี	ค่์อ	1.	ลักษณะขององค์์กร	โค์รงสร�างขององค์์กร	
วััฒนี้ธิรรมีขององค์์กร	 ห์ากองค์์กรมี้โค์รงสร�างให์ญ่	 ขั�นี้ตอนี้การปฏิิบัติมีาก	 เช่้นี้	
ระบบราช้การจูะเปน็ี้อุปสรรค์ต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีได้�		2.	นี้โยบายองค์์กรท้�ขาด้ค์วัามี
ชั้ด้เจูนี้	จูะทำาให์�บุค์ลากรไม่ีแน่ี้ใจูเป้าห์มีาย	แนี้วัทาง	การปฏิิบัติ	จึูงเกิด้ค์วัามีลังเล
ท้�จูะเข�าไปม้ีส่วันี้ร่วัมี	 3.	 ภาวัะผู้้�นี้ำา	 ซึึ่�งถุ�าห์ากว่ัาผู้้�นี้ำาเช่้�อว่ัาผู้้�ใต�บังคั์บบัญช้าเป็นี้
ผู้้�ไม่ีม้ีศัึกยภาพื่	 ไม่ีม้ีค์วัามีก�าวัห์นี้�า	 ขาด้ค์วัามีกระต่อร่อร�นี้ในี้การทำางานี้	 งานี้จูะ
สำาเร็จูได้�ต�องค์วับคุ์มี	4.	ลักษณะงานี้	ซึึ่�งห์ากว่ัางานี้ท้�ทำาสามีารถุทำาสำาเร็จูได้�ด้�วัย
ตัวัเอง	เช่้นี้	งานี้ในี้ห์�องทด้ลอง	ลักษณะงานี้เช่้นี้น้ี้�จูะทำาให์�บุค์ลากรไม่ีเห็์นี้ถึุงค์วัามี
สำาคั์ญของการม้ีส่วันี้ร่วัมี	 5.	 ค์วัามีแตกต่างระห์ว่ัางบุค์ค์ล	 เช่้นี้	 ระดั้บการศึึกษา
วิัช้าช้้พื่	 โด้ยถุ�าห์ากบุค์ลากรท้�ม้ีระดั้บการศึึกษาท้�ส้งอย้่ในี้ตำาแห์น่ี้งห์นี้�าท้�ค์วัามี
รับผิู้ด้ช้อบมีากก็จูะแสวังห์าการมี้ส่วันี้ร่วัมีมีากกวั่า	 บุค์ลากรท้�ม้ีระด้ับการศึึกษา
ตำ�ากว่ัา	และห์นี้�าท้�ค์วัามีรับผิู้ด้ช้อบท้�นี้�อยกว่ัาด้�วัย	ในี้ขณะท้�	ถุวิัล	วัด้้บุร้กุล	(2548)	
ได้�กล่าวัถึุง	 เง่�อนี้ของการม้ีส่วันี้ร่วัมีไวั�	 3	ประการ	 ค่์อ	 ผู้้�เข�าร่วัมีต�อง	 ม้ีอิสรภาพื่
ในี้การเข�าร่วัมีด้�วัยค์วัามีสมัีค์รใจู	 ม้ีค์วัามีเสมีอภาค์เม่ี�อเข�าร่วัมีแล�วัจูะได้�รับสิทธิิ
เท่าเท้ยมีกับผู้้�อ่�นี้	 และม้ีค์วัามีสามีารถุพื่อท้�จูะเข�าร่วัมีในี้กิจูกรรมีนัี้�นี้	 และ
กระบวันี้การมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ม้ี	 	 6	 ขั�นี้ตอนี้สำาคั์ญ	 ค่์อ	 ร่วัมีห์าข�อม้ีล	
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ร่วัมีปรึกษาห์าร่อ	ร่วัมีวัางแผู้นี้	ร่วัมีปฏิิบัติ	 ร่วัมีตัด้สินี้ใจู	ร่วัมีแสด้งค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้	
ร่วัมีปฏิิบัติ	ติด้ตามีตรวัจูสอบ	และม้ีส่วันี้ร่วัมีรับผิู้ด้ช้อบ	เช่้นี้เด้้ยวักับแนี้วัคิ์ด้ของ	
สุทธิิชั้ย	ปัญญโรจูน์ี้	(2556)		ท้�เสนี้อการม้ีส่วันี้ร่วัมีของบุค์ลากรการบริห์ารงานี้ท้�
ด้้	ประกอบด้�วัย	ร่วัมีคิ์ด้	ร่วัมีทำา	ร่วัมีปฏิิบัติร่วัมีตัด้สินี้ใจู	ผู่้านี้กิจูกรรมีต่างๆ	ของ
องค์์กร	 ซึึ่�งประโยช้น์ี้สำาคั์ญจูากการม้ีส่วันี้ร่วัมีค่์อส่งเสริมีค์วัามีคิ์ด้ท้�ห์ลากห์ลาย	
เปิด้โอกาสให์�สมีาชิ้กได้�ระด้มีค์วัามีคิ์ด้และอภิปรายร่วัมีกันี้	ทำาให์�เกิด้ค์วัามีคิ์ด้	เกิด้
แนี้วัทางท้�ด้้และห์ลากห์ลายเพิื่�มีมีากขึ�นี้	ทำาให์�การตัด้สินี้ใจูม้ีคุ์ณภาพื่มีากขึ�นี้	และ
ยังม้ีประโยช้น์ี้ในี้เชิ้งจิูตวิัทยา	 ค่์อ	 ช่้วัยลด้ต่อต�านี้ของบุค์ลากรให์�นี้�อยลงเกิด้การ
ยอมีรับมีากขึ�นี้	ทำาให์�บุค์ลากรม้ีค์วัามีพึื่งพื่อใจู	และม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ด้้ในี้การปฏิิบัติ
งานี้	จูากการเปิด้โอกาสให์�บุค์ค์ลได้�แลกเปล้�ยนี้ข�อม้ีลและประสบการณ์การทำางานี้
ร่วัมีกันี้	การม้ีส่วันี้ร่วัมีช่้วัยเพิื่�มีโอกาสให์�บุค์ลากรได้�ใช้�ค์วัามีสามีารถุและทักษะในี้
การทำางานี้ร่วัมีกันี้	 เกิด้ค์วัามีม้ีนี้ำ�าใจู	 ค์วัามีจูงรักภักด้้และเพิื่�มีคุ์ณค่์าต่อองค์์กร
มีากขึ�นี้	(สุทธิิชั้ย	ปัญญโรจูน์ี้,	2556)	
	 จูากการทบทวันี้การม้ีส่วันี้ร่วัมีดั้งกล่าวั	 ผู้้�วิัจัูยได้�นี้ำามีาประยุกต์ใช้�ร่วัมีกับ
ผู้ลงานี้วิัจัูยของ	ธัิญมีนี้	กำ�าแสง	(2558)	ท้�ศึึกษาการม้ีส่วันี้ร่วัมีของบุค์ลากรในี้การ
ด้ำาเนิี้นี้งานี้ตามีมีาตรฐานี้ในี้สถุานี้สงเค์ราะห์์ค์นี้พิื่การ	 	 ท้�พื่บว่ัา	ระดั้บการม้ีส่วันี้
ร่วัมีของบุค์ลากรในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ตามีมีาตรฐานี้ในี้ภาพื่รวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บมีาก	โด้ย
ม้ีส่วันี้ร่วัมีด้ำาเนิี้นี้การส้งท้�สุด้	รองลงมีา	ค่์อ	ม้ีส่วันี้ร่วัมีติด้ตามีประเมิีนี้ผู้ล	ม้ีส่วันี้
ร่วัมีแสด้งค์วัามีคิ์ด้เห็์นี้	และม้ีส่วันี้ร่วัมีวัางแผู้นี้และตัด้สินี้ใจู	ตามีลำาดั้บและม้ีค์วัามี
คิ์ด้เห็์นี้ต่อปัญห์าอุปสรรค์ในี้การมี้ส่วันี้ร่วัมีของบุค์ลากรในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้
มีาตรฐานี้ในี้ภาพื่รวัมีอย้่ในี้ระด้ับค่์อนี้ข�างนี้�อย	 โด้ยปัญห์าอุปสรรค์ด้�านี้บุค์ลากร
ขององค์์กรส้งท้�สุด้	 ถัุด้มีา	 ค่์อ	ด้�านี้การบริห์ารจัูด้การองค์์กร	และ	ด้�านี้ผู้้�บริห์าร
ขององค์์กรตามีลำาดั้บ	การทด้สอบค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ	พื่บว่ัา	เพื่ศึท้�แตกต่างกันี้ม้ีระดั้บ
การม้ีส่วันี้ร่วัมีรับร้�การด้ำาเนิี้นี้งานี้มีาตรฐานี้ต่างกันี้	 บุค์ลากรท้�ม้ีอายุ	 ระดั้บการ
ศึึกษา	และตำาแห์น่ี้งท้�ปฏิิบัติท้�แตกต่างกันี้	ม้ีระดั้บการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้
มีาตรฐานี้แตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติท้�ระดั้บ	 0.05	 ส่วันี้	 นี้งเยาวั์	
ญาณปัญญา		(2556)		ศึึกษาเร่�อง		การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ของบุค์ลากร
ฝ่ายกองทุนี้	กองค์ลัง	สำานัี้กพื่ระราช้วััง	ผู้ลการศึึกษาพื่บว่ัา	การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การ
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ปฏิิบัตงิานี้	ภาพื่รวัมีอย้ใ่นี้ระดั้บปานี้กลาง	ส่วันี้ด้�านี้ท้�มีก้ารม้ีสว่ันี้ร่วัมีอันี้ดั้บท้�ห์นึี้�ง	
ค่์อ	 ด้�านี้การปฏิิบัติงานี้	 รองลงมีา	 ค่์อ	 ด้�านี้การประชุ้มีวัางแผู้นี้	 และ	 ด้�านี้การ
ประเมิีนี้ผู้ล	และ	ด้�านี้การตัด้สินี้ใจู	ตามีลำาดั้บ	
	 อุบล	สินี้ธุิโร	(2554)	ศึึกษาการปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการท้�กำาห์นี้ด้ในี้ห์นี้�าท้�
เฉพื่าะ	ผู้ลการศึึกษา	พื่บว่ัา	การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรกากรเฉพื่าะ	ถุ่อเป็นี้สิ�งจูำาเป็นี้
อย่างยิ�งท้�จูะช่้วัยให์�บุค์ลากรท้�ม้ีห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบในี้ห์นี้�าท้�สามีารถุปฏิิบัติงานี้ได้�
อยา่งม้ีประสิทธิิภาพื่	และม้ีโอกาสได้�พัื่ฒนี้าตนี้เอง	เป็นี้ต�นี้แบบการปฏิิบัติงานี้ตามี
เกณฑ์์มีาตรฐานี้การปฏิิบัติงานี้	โด้ยปัจูจัูยสำาคั์ญท้�บุค์ลากรจูำาเปน็ี้ต�องมี	้ค่์อ	ทักษะ	
และ	 กระบวันี้การจัูด้การเร้ยนี้ร้�ท้�เนี้�นี้เกณฑ์์มีาตรฐานี้การปฎิบัติงานี้เป็นี้สำาคั์ญ		
รองลงมีา	ค่์อ	ค์วัามีคิ์ด้ริเริ�มี		ค์วัามีคิ์ด้สร�างสรรค์์	ม้ีค์วัามีสามีารถุทางวิัช้าช้้พื่เฉพื่าะ	
ห์ร่อห์นี้�าท้�เฉพื่าะท้�เก้�ยวัข�อง		รวัมีถึุงการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ในี้ห์นี้�าท้�รับ
ผิู้ด้ช้อบจูากภาค์ส่วันี้ต่างๆ	ท้�เก้�ยวัข�อง	ทั�งในี้ระดั้บบุค์ค์ล	ระดั้บห์น่ี้วัยงานี้	รวัมีถึุง
ระด้ับองค์์การเพ่ื่�อพื่ัฒนี้าตนี้เองขึ�นี้ส่้ระด้ับส้งต่อไป	 โด้ยต�องอาศึัยค์วัามีร้�ค์วัามี
สามีารถุเฉพื่าะด้�านี้ตามีมีาตรการการปฏิิบัติงานี้	เพ่ื่�อให์�เกิด้การพัื่ฒนี้า	ค์วัามีคิ์ด้	
ค์วัามีร้�พื่ฤติกรรมีของสมีาชิ้กในี้องค์์การ		การม้ีอิสระในี้การปฏิิบัติงานี้	การม้ีค์วัามี
คิ์ด้สร�างสรรค์์ในี้การพัื่ฒนี้ากระบวันี้การปฏิิบัติงานี้	ให์�เท่าทันี้ต่อการเปล้�ยนี้แปลง
ทางด้�านี้สังค์มี	 และเทค์โนี้โลย้	 ซึึ่�งเป็นี้ปัจูจัูยสำาคั์ญสำาห์รับบุค์ลากรท้�ต�องม้ีการ
พัื่ฒนี้าอย่างต่อเน่ี้�อง	นี้อกจูากน้ี้�	 สุทธิินัี้นี้ทน์ี้	พื่รห์มีสุวัรรณ	 (2563)	 ได้�ศึึกษาถึุง
ค์วัามีแตกต่างของลักษณะส่วันี้บุค์ลด้�านี้อาย	ุระดั้บการศึึกษา	ประสบการณ์ทำางานี้	
และรายได้�ต่อเด่้อนี้	 ท้�ม้ีผู้ลต่อการวัางแผู้นี้การลงทุนี้ของพื่นัี้กงานี้ในี้เขต
กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	ซึึ่�งผู้ลการศึึกษา	พื่บวัา่	ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลด้�านี้อายุ	ระดั้บการศึึกษา	
ประสบการณ์ทำางานี้และรายได้�ต่อเด่้อนี้ท้�ต่างกันี้ม้ีผู้ลต่อการวัางแผู้นี้ลงทุนี้ต่าง
กันี้	อันี้เน่ี้�องจูากค์วัามีแตกต่างของปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลดั้งกล่าวั	ม้ีผู้ลต่อการแสด้งออก
ทางเห์ตุผู้ลและอารมีณ์	รวัมีถึุงพื่ฤติกรรมี	และการรับร้�ในี้สถุานี้การณ์ต่างๆ	แตก
ต่างกันี้	จึูงทำาให์�การวัางแผู้นี้		การปฎิบัติงานี้ม้ีค์วัามีแตกต่างกันี้ไปส่งผู้ลต่อผู้ลลัพื่ธ์ิ
ท้�เกิด้ขึ�นี้ท้�แตกต่างกันี้ไป	โด้ยผู้้�วิัจัูยได้�นี้ำาแนี้วัคิ์ด้	ทฤษฎ้และผู้ลการวิัจัูยข�างต�นี้น้ี้�
มีาประยุกต์ใช้�ในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�เพ่ื่�อตอบวััตถุุประสงค์์การวิัจัูยท้�กำาห์นี้ด้ต่อไป
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The Participation in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standardization

วิธีการวิจัย
	 ประช้ากร	ค่์อ	ผู้้�ม้ีห์นี้�าท้�ปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการป้องกันี้และปราบปรามีการ
ฟอกเงินี้	และ	ต่อต�านี้การสนี้บัสนุี้นี้ทางการเงนิี้แก่การก่อการร�ายของผู้้�ปฏิิบัติงานี้
ในี้ห์น่ี้วัยงานี้ในี้เขตพ่ื่�นี้ท้�กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	จูำานี้วันี้	320	ค์นี้		โด้ยใช้�การสุ่มีตัวัอยา่ง
แบบใช้�ห์ลักค์วัามีน่ี้าจูะเป็นี้	จูากผู้้�ปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการป้องกันี้และปราบปรามี
การฟอกเงินี้	 เพ่ื่�อสามีารถุให์�ข�อม้ีลท้�จูำาเป็นี้ต�องใช้�ตามีวััตถุุประสงค์์การวิัจัูยท้�
กำาห์นี้ด้ไวั�	(อัญช้นี้า	ณ	ระนี้อง,	2554)	เค์ร่�องม่ีอท้�ใช้�ในี้การวิัจัูย	ค่์อ	แบบสอบถุามี
เก้�ยวักับปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	 เป็นี้ข�อค์ำาถุามีแบบ	Check	 list	 และปัจูจัูยการม้ีส่วันี้
ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้	เป็นี้ข�อค์ำาถุามีแบบมีาตราส่วันี้ประมีาณค่์า	(Rating	Scale)	
5	ระดั้บ	ได้�แก่	มีากท้�สุด้	มีาก	ปานี้กลาง	นี้�อย	และ	นี้�อยท้�สุด้
	 การตรวัจูสอบค์ุณภาพื่ของเค์ร่�องม่ีอ	 โด้ยเสนี้อผู้้�เช้้�ยวัช้าญจูำานี้วันี้	 3	 ท่านี้	
พิื่จูารณาค์วัามีถุ้กต�องด้�านี้เน่ี้�อห์า	 (Content	 validity)	 และภาษาท้�ใช้�เพ่ื่�อให์�ม้ี
ค์วัามีสมีบ้รณ์	ถุ้กต�อง	แล�วันี้ำาไปวิัเค์ราะห์์ค่์าดั้ช้น้ี้ค์วัามีสอด้ค์ล�อง	(IOC)	โด้ย	พื่บว่ัา	
ม้ีค่์าดั้ช้น้ี้ค์วัามีสอด้ค์ล�องอย้่ระห์ว่ัาง	 0.76	 –	 1.00	 	 จึูงนี้ำาข�อค์ำาถุามีนัี้�นี้ไปใช้�ได้�	
ตรวัจูสอบค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ด้�วัยวิัธ้ิห์าค่์าสัมีประสิทธิิ�แอลฟ่าของค์รอนี้บาค์	 โด้ยนี้ำาไป
ทด้สอบกับประช้ากรท้�ม้ีค์วัามีใกล�เค้์ยงกับประช้ากรท้�จูะศึึกษาจูริง	 (Try	 Out)	
จูำานี้วันี้	 30	 ค์นี้	 ผู้ลวิัเค์ราะห์์ค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ของแต่ละปัจูจัูยม้ีค่์ามีากกว่ัา	 0.70	
ขึ�นี้ไป	และม้ีค่์าค์วัามีเช่้�อมัี�นี้รวัมีของแบบสอบถุามีเท่ากับ	0.89	
	 วิัธ้ิการเก็บรวับรวัมีข�อม้ีล	 โด้ยผู้้�วัิจัูยทำาห์นัี้งส่อขอค์วัามีอนุี้เค์ราะห์์เก็บ
รวับรวัมีข�อม้ีลจูากผู้้�บริห์ารห์น่ี้วัยงานี้ท้�ปฏิิบัติห์นี้�าท้�ท้�เก้�ยวัข�องตามีมีาตรการ
ป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงนิี้	และ	ต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การ
ก่อการร�ายของผู้้�ปฏิิบัติงานี้ในี้เขตพ่ื่�นี้ท้�กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	และเกบ็รวับรวัมีด้�วัยตัวั
เองตามีจูำานี้วันี้ท้�กำาห์นี้ด้ได้�ค์รบแล�วั	นี้ำามีาตรวัจูสอบค์วัามีสมีบ้รณ์และวิัเค์ราะห์์
ด้�วัยโปรแกรมีทางสถิุติ
	 การวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลสำาห์รับการวิัจัูยค์รั�งน้ี้�	ผู้้�วิัจัูยใช้�สถิุติในี้การวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีล	
ดั้งต่อไปน้ี้�
	 1)	สถิุติวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลด้�านี้ประช้ากรศึาสตร์	ค่์อ	ค่์าค์วัามีถุ้�	และ	ค่์าร�อยละ
	 2)	 สถิุติวิัเค์ราะห์์ข�อม้ีลด้�านี้การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการ
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ป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การ
ก่อการร�าย	ค่์อ	ค่์าเฉล้�ย	และส่วันี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	
	 3)	สถิุติวิัเค์ราะห์์ค์วัามีแตกต่างของค่์าเฉล้�ยระห์ว่ัางปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลและการ
ม้ีส่วันี้รว่ัมีในี้การปฎบัิติงานี้ตามีมีาตรการปอ้งกันี้และปราบปรามีการฟอกเงนิี้และ
ต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย	ค่์อ	One-Way	ANOVA	

ผู้ลการวิจัย
	 การวิัเค์ราะห์์ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล	พื่บว่ัา	ผู้้�ตอบแบบสอบถุามี	จูำานี้วันี้	320	ค์นี้	
ส่วันี้ให์ญ่เป็นี้เพื่ศึห์ญิง	จูำานี้วันี้	208	ค์นี้	(ร�อยละ	65)		อายุระห์ว่ัาง	31	–	40	ปี	
จูำานี้วันี้	 142	 ค์นี้	 (ร�อยละ	 44.4)	 การศึึกษาระดั้บปริญญาตร้	 จูำานี้วันี้	 239	 ค์นี้	
(ร�อยละ	74.7)	ประเภทการปฏิิบัติงานี้	ค่์อ	พื่นัี้กงานี้	จูำานี้วันี้	218	ค์นี้	(ร�อยละ	
68.1)		

ตารางท่ี 1	 ระดั้บการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฎบัิติงานี้ตามีมีาตรการปอ้งกันี้และปราบ
ปรามีการฟอกเงินี้	 และ	 ต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การ
ก่อการร�ายของผู้้�ปฏิิบัติงานี้ในี้เขตพ่ื่�นี้ท้�กรุงเทพื่มีห์านี้ค์ร	

รายการ µ σ แปลผู้ล

1.	การมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การให์�ข�อมี้ล 4.09 .477 มีาก

2.	การมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การเปิด้รับค์วัามีค์ิด้เห์็นี้ 4.04 .498 มีาก

3.	การมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การปรึกษาห์าร่อ 4.10 .553 มีาก

4.	การมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การวัางแผู้นี้และลงมี่อปฏิิบัติ 4.03 .797 มีาก

5.	การมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การติด้ตามีตรวัจูสอบ 4.03 .697 มีาก

6.	การมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การค์วับค์ุมี 4.07 .661 มีาก

	 ผู้ลการศึึกษาระดั้บการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ของบุค์ค์ลากรในี้ภาพื่รวัมี
อย้ใ่นี้ระด้บัมีาก	โด้ยรายด้�านี้	พื่บวัา่	ด้�านี้การปรกึษาห์าร่อม้ีระดั้บส้งสุด้	และ	ด้�านี้
การติด้ตามีตรวัจูสอบ	ม้ีระดั้บค์วัามีเห็์นี้ตำ�าสุด้
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The Participation in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standardization

ตารางท่ี 2 แสด้งค่์าเฉล้�ยและค่์าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้การม้ีส่วันี้ร่วัมีจูำาแนี้กตามี
ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ล

จำานวน การมีส่วนร่วม

การให้

ข้อมูล

X, (S.D.)

เปิดรับ 

ความคิดเห็น

X, (S.D.)

ปรึกษา

หาร่อ

X ,(S.D.)

วางแผู้น

ปฏิิบัติ

X, (S.D.)

ติดตาม

ตรวจสอบ

X, (S.D.)

ควบคุม

X, (S.D.)

รวม

X, (S.D.)

เพื่ศึ

				ช้าย 112 4.11

(.484)

4.05	

(.520)

4.03

(.554)

4.02

(.669)

4.03

(.590)

4.05

(.677)

4.05

(.370)

				ห์ญิง 208 4.07

(.474)

4.04

(.487)

4.14

(.550)

4.04

(.714)

4.14

(.577)

4.07

(.653)

4.08

(.362)

อายุ

			20	–	30	ปี 95 4.04

(.456)

4.08

(.485)

4.16

(.557)

4.03

(.730)

4.08

(.553)

4.05

(.651)

4.08

(.354)

			31	-	40	ปี 142 4.12

(.491)

4.09

(.491)

4.12

(.545)

4.13

(.640)

4.16

(.591)

4.17

(.653)

4.13

(.367)

			41	–	50	ปี 57 4.06

(.462)

3.95

(.526)

4.02

(.569)

3.89

(.734)

4.03

(.628)

3.87

(.654)

3.97

(.355)

			>	50	ปี 26 4.09

(.522)

3.86

(.483)

3.98

(.536)

3.85

(.740)

4.02

(.545)

3.98

(.669)

3.96

(.360)

การศึึกษา

		<	ปริญญาตร้ 43 4.15

(.500)

4.01

(.522)

4.00

(.577)

4.00

(.727)

4.06

(.578)

3.92

(.681)

4.02

(.396)

		ปริญญาตร้ 239 4.07

(.470)

4.07

(.501)

4.13

(.555)

4.06

(.702)

4.10

(.600)

4.09

(.669)

4.09

(.365)

		>ปริญญาตร้ 38 4.09

(.507)

3.88

(.433)

4.04

(.509)

3.87

(.624)

4.16

(.479)

4.12

(.573)

4.03

(.324)

ประเภท

		ล้กจู�าง 79 4.13

(.480)

4.18

(.379)

4.13

(.532)

4.13

(.684)

4.11

(.554)

4.09

(.675)

4.13

(.342)
		ข�าราช้การ 23 4.10

(.612)

4.29

(.361)

4.41

(.457)

4.19

(.699)

4.16

(.588)

4.03

(.783)

4.20

(.397)

		พื่นี้ักงานี้ 218 4.07

(.462)

3.96

(.530)

4.06

(.561)

3.98

(.699)

4.09

(.596)

4.06

(.644)

4.04

(.365)
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	 ผู้ลการศึึกษา	พื่บว่ัา	เพื่ศึช้ายให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การให์�ข�อม้ีล
มีากท้�สุด้ในี้ขณะท้�เพื่ศึห์ญิงให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การปรึกษาห์าร่อ
มีากท้�สุด้	ส่วันี้อายุ	พื่บว่ัา	ช่้วังอายุระห์ว่ัาง	20	–	30	ปี	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ี
ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การปรึกษาห์าร่อมีากท้�สุด้	และช่้วังอายรุะห์ว่ัาง	31	–	40	ปี	ให์�ค์วัามี
สำาคั์ญกับการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การค์วับคุ์มีมีากท้�สุด้	และช่้วังอายรุะห์ว่ัาง	41	–	50	ปี	
กับ	 ช่้วังอายุมีากกว่ัา	 50	 ปีขึ�นี้ไป	 ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการให์�ข�อม้ีลมีากท้�สุด้		
ส่วันี้ด้�านี้การศึึกษา	พื่บว่ัา	ระดั้บการศึึกษานี้�อยกว่ัาปริญญาตร้	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับ
การม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การให์�ข�อม้ีลส้งท้�สุด้	ระดั้บปริญญาตร้ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ี
ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การปรกึษาห์าร่อมีากท้�สุด้	และ	ส้งกว่ัาปริญญาตร้ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับ	
การมีส่้วันี้รว่ัมีด้�านี้การตดิ้ตามีตรวัจูสอบมีากท้�สุด้	และ	ประเภทการทำางานี้	พื่บวัา่	
ในี้ตำาแห์น่ี้งล้กจู�างให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การให์�ข�อม้ีลมีากท้�สุด้	
ข�าราช้การให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการมี้ส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การเปิด้รับฟังค์วัามีค์ิด้เห์็นี้มีาก
ท้�สุด้	และพื่นัี้กงานี้ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การติด้ตามีตรวัจูสอบมีาก
ท้�สุด้

ตารางท่ี 3 แสด้งผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้

การมีส่วนร่วมใน 

การปฏิิบัติงาน

เพศ อายุ การศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่

t 

(Sig.)

F 

(Sig.)

F 

 (Sig.)

F 

  (Sig.)

ด้�านี้การให์�ข�อมี้ล .655	 .584	 .447	 .464	

(.513) (.626) (.640) (.629)

ด้�านี้การเปิด้รับฟังค์วัามีค์ิด้เห์็นี้ .073	 2.426	 2.634	 9.117	

(.942) (.066) (.073) (.000)

ด้�านี้การปรึกษาห์าร่อ -1.647	 1.235	 1.269	 4.306	

(.100) (.297) (.282) (.014)*

ด้�านี้การวัางแผู้นี้และการปฏิิบัติ -.129	 2.305	 1.313	 1.927	

(.897) (.077) (.270) (.147)
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The Participation in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standardization

การมีส่วนร่วมใน 

การปฏิิบัติงาน

เพศ อายุ การศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่

t 

(Sig.)

F 

(Sig.)

F 

 (Sig.)

F 

  (Sig.)

ด้�านี้การติด้ตามีตรวัจูสอบ -1.666	 935	 .285	 .149	

(.097) (.424) (.752) (.862)

ด้�านี้การค์วับค์ุมี -.252	 3.156	 1.317	 .104	

(.802) (.025)* (.269) (.901)

รวัมี -.816	 3.563	 3.560	 3.333	

(.415) (.015)* (.015)* (.037)*

ห์มีายเห์ตุ	*p	<	0.05

สรุปและอภิปรายผู้ลการวิจัย
	 จูากสมีมีติฐานี้การวิัจัูย	ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลท้�แตกต่างกันี้ม้ีส่วันี้ร่วัมีของบุค์ลากร
ในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้	และ	ต่อต�านี้
การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงนิี้แก่การก่อการร�ายต่างกันี้		ผู้ลการศึึกษา	พื่บวัา่	บุค์ลากร
ท้�ม้ีเพื่ศึแตกต่างกันี้	 ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการฯ	
ไม่ีแตกต่างกันี้	ในี้ขณะท้�บุค์ลากรท้�ม้ีอายุ	ระดั้บการศึึกษา	และประเภทการปฏิิบัติ
งานี้แตกต่างกันี้	 ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการในี้
ภาพื่รวัมี	แตกต่างกันี้ท้�ระดั้บนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ	0.05		ทั�งน้ี้�	สามีารถุอภิปรายผู้ล
ได้�ว่ัา	บุค์ลากรท้�ม้ีอายุ		การศึึกษา	และประเภทเจู�าห์นี้�าท้�ท้�ปฏิิบัติงานี้แตกต่างกันี้	
ม้ีระด้ับค์วัามีค์ิด้เห์็นี้ต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีของบุค์ลากรในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้งานี้ตามี
มีาตรการในี้การปฏิิบัติห์นี้�าท้�แตกต่างกันี้	 	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษาของ	 ธัิญมีนี้	
กำ�าแสง	(2558)	ท้�พื่บว่ัา	ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลดั้งกล่าวัท้�แตกต่างกันี้	จูะม้ีระดั้บการม้ี
ส่วันี้ร่วัมีในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้แตกต่างกันี้	อาจูกล่าวัได้�ว่ัา	บุค์ค์ลท้�ม้ีพ่ื่�นี้ฐานี้แตกต่างกันี้	
ส่งผู้ลต่อระดั้บค์วัามีคิ์ด้ในี้ร้ปแบบต่างๆ	แตกต่างกันี้ไปด้�วัย	 เช่้นี้	บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามี

ตารางท่ี 3 แสด้งผู้ลการทด้สอบสมีมีติฐานี้	(ต่อ)
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พื่ร�อมีด้�านี้ค์รอบค์รัวั	 ห์ร่อ	 ค์วัามีร้�	 ค์วัามีเช้้�ยวัช้าญในี้การปฏิิบัติงานี้อาจูม้ีแนี้วั
ปฏิิบัติจูากทกัษะ	ค์วัามีร้�	ค์วัามีเช้้�ยวัช้าญท้�ได้�รับมีาเปน็ี้ประสบการณอ์ยา่งต่อเน่ี้�อง
นัี้�นี้แตกต่างไปจูากบุค์ค์ลท้�ม้ีพ่ื่�นี้ฐานี้ต่างกันี้ไป
	 เม่ี�อพิื่จูารณาปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลด้�านี้อายุท้�แตกต่างกันี้ของบุค์ค์ลากร	ม้ีค์วัามี
เห็์นี้ต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การการปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการ	ด้�านี้การค์วับคุ์มีในี้การ
ม้ีส่วันี้ร่วัมีแก�ไขปัญห์าห์ร่อ	 คั์ด้ค์�านี้รายงานี้ผู้ลเก้�ยวักับระบบกฎห์มีายตามี
มีาตรการย้เ่สมีอแตกต่างกันี้	โด้ยบุค์ลากรท้�ม้ีช่้วังอายุ	31	–	40	ปี	จูะม้ีระดั้บค์วัามี
เห็์นี้ต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการอย้่ในี้ระดั้บส้งกว่ัาช่้วังอายุ
อ่�นี้	 และเม่ี�อทำาการทด้สอบรายค่้์พื่บว่ัาม้ีค์วัามีแตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทาง
สถิุติ	1	ค่้์	ค่์อ	ช่้วังอายุระห์ว่ัาง	31	–	40	ปี	กับ	ช่้วังอายุระห์ว่ัาง	41	–	50	ปี	ทั�งน้ี้�		
โด้ยช่้วังอายุระห์ว่ัาง	31	–	40	ปี	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้ด้�านี้การค์วับคุ์มี
ส้งท้�สุด้	ในี้ขณะท้�ช่้วังอายุระห์ว่ัาง	41	–	50	ปี	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับด้�านี้การให์�ข�อม้ีล
ส้งท้�สุด้	 สอด้ค์ล�องกับการศึึกษา	 Bateson	 (2017)	 ท้�สรุปได้�ว่ัา	 อายุเป็นี้ปัจูจัูย
สำาคั์ญห์นึี้�งท้�แสด้งถึุงเห์ตุผู้ล	และระดั้บอารมีณ์ผู่้านี้ทางพื่ฤติกรรมีของบุค์ค์ล	และ
พัื่ฒนี้าการในี้ค์วัามีสามีารถุต่างๆ	ของบุค์ค์ล	ยังเก้�ยวัข�องกับช่้วังอายุในี้แต่ละช่้วัง	
ท้�จูะสามีารถุเข�าใจูในี้ประเด็้นี้ต่างๆ	 และการรับร้�ในี้สถุานี้การณ์ห์ร่อเห์ตุการณ์
ต่างๆ	ท้�แตกต่างกันี้อ้กด้�วัย	บุค์ค์ลท้�ม้ีอายมุีาก	ย่อมีสะสมีประสบการณ์ต่างๆ	มีาก
ขึ�นี้	จึูงสามีารถุให์�ข�อม้ีลท้�เก้�ยวัข�องกับการปฏิิบัติห์นี้�าท้�ให์�กับบุค์ลากรในี้ห์น่ี้วัยงานี้
ได้�มีาก	 ส่งผู้ลสำาเร็จูในี้การปฏิิบัติงานี้ในี้ห์นี้�าท้�	 นี้อกจูากน้ี้�	 ระดั้บอายุยังม้ีค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิกับการรับร้�ถึุงค์วัามีสำาคั์ญในี้ห์นี้�าท้�ท้�ได้�รับมีอบห์มีายของบุค์ค์ล	 การ
กำาห์นี้ด้เป้าห์มีายช้้วิัต	การเร้ยนี้ร้�การอย้่ร่วัมีกันี้ในี้สังค์มี	และจูากผู้ลการศึึกษาท้�
พื่บว่ัา	ค์วัามีแตกต่างระห์ว่ัางช่้วังอายุดั้งกล่าวั	ท้�ม้ีต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติ
ตามีมีาตรการป้องกันี้และปราบปรามีการฟอกเงินี้นัี้�นี้	ห์มีายถึุง	ค์วัามีจูำาเป็นี้ท้�ต�อง
อาศึัยการมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การแลกเปล้�ยนี้เร้ยนี้ร้�	 ข�อม้ีลระห์วั่างกันี้และกันี้	 เพ่ื่�อให์�
รับร้�อยา่งเท่าทันี้ถึุงร้ปแบบและแนี้วัทางการฟอกเงินี้ท้�ม้ีการเปล้�ยนี้แปลงไปในี้ร้ป
แบบต่างๆ	 	 ในี้ช่้วังการเริ�มีต�นี้ทำางานี้จูำาเป็นี้ต�องม้ีการเร้ยนี้ร้�จูากห์น่ี้วัยงานี้ท้�
เก้�ยวัข�องห์ร่อเร้ยนี้ร้�ร่วัมีกันี้จูากเพ่ื่�อนี้ร่วัมีงานี้ในี้ห์น่ี้วัยงานี้	อันี้จูะนี้ำามีาซึึ่�งการสร�าง
การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ในี้ด้�านี้อ่�นี้ๆ	 อ้กด้�วัย	 ซึึ่�งระดั้บอายุท้�แตกต่างกันี้	
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The Participation in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standardization

ยังห์มีายรวัมีถึุง	ระดั้บค์วัามีร้�	ทักษะ	ประสบการณ์การทำางานี้	การบริห์ารจัูด้การ	
ศัึกยภาพื่การด้้แลตนี้เอง	และ	รับผิู้ด้ช้อบตอ่ผู้้�อ่�นี้	การเร้ยนี้ร้�การอย้ร่่วัมีกันี้ในี้สงัค์มี	
ซึึ่�งล�วันี้ขึ�นี้อย้กั่บการเร้ยนี้ร้�ของบุค์ค์ลเป็นี้สำาคั์ญอ้กด้�วัย	ห์ร่ออาจูกล่าวัโด้ยสรุปได้�
ว่ัา	ช่้วังอายุแต่ละช่้วังม้ีการแสวังห์าการเร้ยนี้ร้�และกำาลังสะสมีประสบการณ์	ช้อบ
ค์วัามีท�าทาย	จึูงมัีกจูะทำางานี้แบบเร้ยนี้ร้�งานี้ไปพื่ร�อมีกับการปฏิิบัติ		ดั้งนัี้�นี้	ระดั้บ
อายุจึูงสามีารถุสะท�อนี้ถึุงข�อจูำากัด้ด้�านี้การม้ีส่วันี้ร่วัมีของบุค์ลากร	 เม่ี�อต�อง
รับผิู้ด้ช้อบการปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการการป้องกันี้และปราบปรามีท้�จูำาเป็นี้ต�อง
ใช้�ทักษะเฉพื่าะด้�านี้วิัช้าช้้พื่ของผู้้�ปฏิิบัติงานี้เป็นี้สำาคั์ญอ้กด้�วัย
	 ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลด้�านี้การศึึกษาท้�แตกต่างกันี้ของบุค์ค์ลากร	ม้ีค์วัามีเห็์นี้ต่อ
การม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการด้�านี้การค์วับคุ์มีในี้ภาพื่รวัมีแตกต่างกันี้  
โด้ยทุกระดั้บการศึึกษามี้ค์วัามีเห์็นี้ต่อการมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามี
มีาตรฐานี้สากลในี้ภาพื่รวัมีไม่ีแตกต่างกันี้	เม่ี�อพิื่จูารณาผู้ลการศึึกษาของ	สุภาวัด้้	
สมีจิูตต์	และค์ณะ	(2563)	ท้�พื่บว่ัา	ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลด้�านี้การศึึกษา	และอายุงานี้	
ส่งผู้ลต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การประกันี้คุ์ณภาพื่การศึึกษาแตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ย
สำาคั์ญ	 เน่ี้�องจูากผู้้�บริห์ารระดั้บส้งท้�ม้ีห์นี้�าท้�โด้ยตรงในี้การรับผิู้ด้ช้อบด้�านี้การ
ประกันี้คุ์ณภาพื่การศึึกษาจูะม้ีวุัฒิ	ระดั้บปริญญาเอกและบคุ์ลากรท้�ม้ีอายงุานี้มีาก
เป็นี้ผู้้�	ท้�ม้ีบรรลุวุัฒิภาวัะในี้ด้�านี้ต่างๆ	ท้�สามีารถุตัด้สินี้ใจูเข�าร่วัมีในี้กิจูกรรมีต่างๆ	
ด้�วัยตนี้เอง	ประกอบกับเป็นี้ผู้้�ปฏิิบัติ	 งานี้ในี้ห์น่ี้วัยงานี้มีานี้านี้ทำาให์�เกิด้ค์วัามีคุ์�นี้
เค์ย	 ต�องการเห็์นี้การพัื่ฒนี้าและการเปล้�ยนี้แปลงในี้ห์น่ี้วัยงานี้	 จูนี้เกิด้ค์วัามี
ตระห์นี้กัและ	ให์�ค์วัามีสำาคั์ญต่อการบรหิ์ารจูดั้การและการพื่ฒันี้าองค์์กร	(สมีบ้รณ์	
ใจูประการ,	2558)	นี้อกจูากน้ี้�ยัง	พื่บว่ัา	ผู้้�ม้ีการศึึกษาระดั้บปริญญาตร้	ม้ีส่วันี้ร่วัมี
ในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรฐานี้ส้งกว่ัาระดั้บอ่�นี้		ดั้งนัี้�นี้	แนี้วัทางการส่งเสริมีการ
ปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการท้�สำาคั์ญให์�กับผู้้�ปฏิิบัติงานี้ในี้ทุกระดั้บการศึึกษาจึูงค์วัร
กำาห์นี้ด้กิจูกรรมีห์ร่อแนี้วัทางต่างๆ	ให์�สอด้ค์ล�อง	เพ่ื่�อส่งเสริมีการแลกเปล้�ยนี้ค์วัามี
ร้�ตามีมีาตรการ	 เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าการปฏิิบัติงานี้ให์�ม้ีคุ์ณภาพื่	 แสด้งถึุงผู้ลสัมีฤทธิิ�การ
ปฏิิบัติตามีมีาตรการการปฏิิบัติงานี้ของบุค์ลากร	 ในี้การวิัเค์ราะห์์ปัญห์าและ
อุปสรรค์ต่างๆ		ท้�เกิด้ขึ�นี้จูากการปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการฯ	ได้�อย่างถุ้กต�อง	และ
เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าบุค์ลากรเพิื่�มีเติมี	ด้�วัยการสนัี้บสนุี้นี้ให์�เข�ารับการฝึกอบรมีเชิ้งปฏิิบัติการ
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อย่างต่อเน่ี้�องเก้�ยวักับห์ลักการตามีมีาตรการฯ	ในี้ภาพื่รวัมี	เพ่ื่�อให์�สามีารถุนี้ำาไป
ประยกุต์ส่้การปฏิิบัตริว่ัมีกับค์วัามีสามีารถุในี้การใช้�เทค์โนี้โลย	้ค์วัรเผู้ยแพื่ร่ข�อม้ีล
สำาคั์ญในี้การปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการฯ	 ให์�กับบุค์ลากรท้�เก้�ยวัข�องได้�รับร้�ร่วัมีกันี้	
สร�างค์วัามีเข�าใจูตรงกันี้ในี้การปฏิิบัติงานี้	 ผู่้านี้กิจูกรรมีท้�มุ่ีงสร�างการม้ีส่วันี้ร่วัมี
โด้ยยึด้ผู้้�ปฏิิบัติงานี้เป็นี้ศ้ึนี้ย์กลาง	และจัูด้ให์�ผู้้�ปฏิิบัติงานี้ได้�ม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การแลก
เปล้�ยนี้เร้ยนี้ร้�	ทักษะ	ประสบการณ์ระห์ว่ัางกันี้และกันี้อย่างแท�จูริง	ตามีห์ลักการ
ม้ีส่วันี้ร่วัมีท้�สำาคั์ญทั�ง	6	ด้�านี้	และตามีมีาตรการการป้องกันี้และปราบปรามีการ
ฟอกเงินี้และต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�ายให์�เป็นี้ไปอย่างม้ี
ประสิทธิิภาพื่มีากยิ�งขึ�นี้
	 ปัจูจัูยส่วันี้บุค์ค์ลรายด้�านี้	พื่บว่ัา	ประเภทเจู�าห์นี้�าท้�ท้�แตกต่างกันี้ของบุค์ลากร	
ม้ีค์วัามีเห์็นี้ต่อการมี้ส่วันี้ร่วัมีในี้การการปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการด้�านี้การปรึกษา
ห์าร่อในี้ภาพื่รวัมีแตกต่างกันี้		และเม่ี�อวิัเค์ราะห์์ถึุงค์วัามีแตกต่างในี้แต่ละประเภท
เจู�าห์นี้�าท้�	 พื่บว่ัา	 ข�าราช้การม้ีค์วัามีเห็์นี้ต่อการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การปฏิิบัติงานี้ตามี
มีาตรฐานี้สากลในี้ภาพื่รวัมี	ส้งกว่ัาประเภทเจู�าห์นี้�าท้�อ่�นี้ๆ		และ	ม้ีค์วัามีแตกต่าง
กันี้กับประเภทเจู�าห์นี้�าท้�พื่นัี้กงานี้อยา่งม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถุติิ	0.05		และเมี่�อทำาการ
ทด้สอบรายค่้์	พื่บว่ัา	ม้ีค์วัามีแตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญทางสถิุติ	2	ค่้์	ค่์อ	ค่้์ท้�	1	
ระห์ว่ัางล้กจู�างกับพื่นัี้กงานี้	ค่้์ท้�	2	ระห์ว่ัางข�าราช้การกับพื่นัี้กงานี้		ทั�งน้ี้�อาจูกล่าวั
ได้�ว่ัา	 บุค์ลากรท้�เป็นี้ข�าราช้การ	 เป็นี้บุค์ค์ลท้�ผู่้านี้กฎเกณฑ์์ระเบ้ยบต่างๆ	 ในี้การ
ปฏิิบัติงานี้	ท้�อาจูได้�รับมีอบห์มีายห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบท้�เพิื่�มีเติมีแตกต่างออกไป	อ้ก
ทั�งการเข�าส่้ตำาแห์น่ี้งข�าราช้การ	 ปัจูจุูบันี้ต�องม้ีการผู่้านี้กระบวันี้การคั์ด้เล่อกตามี
ระบบท้�ม้ีขั�นี้ตอนี้มีากกวั่าการบรรจูุเป็นี้พื่นี้ักงานี้ห์ร่อล้กจู�าง	 จึูงอาจูส่งผู้ลต่อร้ป
แบบการปฏิิบัติงานี้อย่างม้ีส่วันี้ร่วัมี	ซึึ่�งจูากการศึึกษา	พื่บว่ัา	ม้ีระดั้บการม้ีส่วันี้ร่วัมี
ในี้ภาพื่รวัมีส้งกว่ัาประเภทอ่�นี้	ทั�งน้ี้�	เพ่ื่�อเป็นี้การกระจูายการรับผิู้ด้ช้อบในี้ห์นี้�าท้�
ตามีมีาตรการ	 จูึงค์วัรส่งเสริมีการปฏิิบัติงานี้ตามีมีาตรการ	 ให์�กับบุค์ลากรในี้
ทุกประเภทท้�ม้ีห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ให์�ม้ีส่วันี้ร่วัมีอย่างเท่าเท้ยมี	
ทั�งการปรึกษาห์าร่อ	 การแลกเปล้�ยนี้ข�อม้ีล	 ค์วัรสร�างระบบการจัูด้การค์วัามีร้�	
(Knowledge	Management)	ในี้ห์น่ี้วัยงานี้	และกระตุ�นี้ให์�ผู้้�ปฏิิบัติงานี้ได้�ม้ีการ
ปรึกษาห์าร่อในี้แนี้วัปฏิิบัติตามีมีาตรการร่วัมีกันี้เพ่ื่�อให์�ร้�เท่าทันี้ต่อร้ปแบบการ
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เปล้�ยนี้แปลงการฟอกเงินี้และการสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�าย	นี้อกจูาก
น้ี้�ค์วัรส่งเสริมีการม้ีส่วันี้ร่วัมีด้�านี้การติด้ตามีตรวัจูสอบให์�เพิื่�มีมีากขึ�นี้	ด้�วัยการจัูด้
กิจูกรรมีสนัี้บสนุี้นี้ท้�สอด้ค์ล�องกับกับบริบทองค์์การอย่างต่อเน่ี้�อง	และส่งเสริมีให์�
บุค์ลากรเข�าร่วัมีประช้มุี	อบรมี	สมัีมีนี้า	ในี้ประเด้น็ี้ท้�เก้�ยวัข�องกบัห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบ	
ส่งเสริมีการแลกเปล้�ยนี้เร้ยนี้ร้�ในี้การปฏิิบัติงานี้	การกำากับติด้ตามี	การพัื่ฒนี้าทักษะ	
ค์วัามีร้�	การมีส่้วันี้รว่ัมีแสด้งออกในี้กจิูกรรมีตา่งๆ	ทั�งภายในี้และภายนี้อกห์น่ี้วัยงานี้	
	 แต่อย่างไรก็ตามี	ผู้ลการศึึกษาค์รั�งน้ี้�	พื่บว่ัา	ม้ีค์วัามีแตกต่างระห์ว่ัางกลุ่มีในี้
ระดั้บส้งซึึ่�งม้ีผู้ลต่อค์วัามีตรงของผู้ลการวิัจัูยท้�เกิด้ขึ�นี้	ดั้งนัี้�นี้	ในี้การศึึกษาค์รั�งต่อ
ไป	ผู้้�วิัจัูยค์วัรกำาห์นี้ด้สัด้ส่วันี้ของกลุ่มีตัวัอย่าง	โด้ยใช้�ระเบ้ยบวิัธ้ิวิัจัูยด้�านี้การเล่อก
กลุ่มีตัวัอย่างให์�เห์มีาะสมีเพ่ื่�อคุ์ณค่์าในี้ผู้ลการวิัจัูยห์ร่อข�อค์�นี้พื่บท้�ม้ีคุ์ณค่์า

ข้อเสนอแนะในการนำาผู้ลการวิจัยไปใช้
	 ห์น่ี้วัยงานี้ท้�ม้ีห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบในี้การปฏิิบัติงานี้	 ค์วัรกำาห์นี้ด้นี้โยบายและ
แผู้นี้กลยุทธ์ิในี้การติด้ตามีการปฏิิบัติงานี้และการประเมีินี้ผู้ลการปฏิิบัติงานี้ตามี
ห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบ	โด้ยใช้�เกณฑ์์มีาตรฐานี้สากลด้�านี้การป้องกันี้และปราบปรามีการ
ฟอกเงินี้และการต่อต�านี้การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่การก่อการร�ายเป็นี้เค์ร่�องม่ีอ
ในี้การกำาห์นี้ด้นี้โยบายและแผู้นี้งานี้	 และส่�อสารข�อม้ีลท้�เก้�ยวัข�องไปยังผู้้�ปฎิบัติ
อยา่งชั้ด้เจูนี้เท่าเท้ยมีกันี้	เพ่ื่�อสร�างการรับร้�และเข�าใจูในี้เกณฑ์์การปฎิบัติงานี้อย่าง
ม้ีประสิทธิิภาพื่	ค์วัรม้ีการทบทวันี้การจัูด้ทำาข�อม้ีลสารสนี้เทศึต่างๆ	ท้�จูำาเป็นี้และ
เก้�ยวัข�องกับการปฎิบัติงานี้	อาทิ	กฎ	ระเบ้ยบตามีเกณฑ์์มีาตรการการปฏิิบัติงานี้	
รายละเอ้ยด้งานี้	ตามีเกณฑ์์มีาตรการการปฏิิบัติงานี้ในี้ระดั้บสากล	เพ่ื่�อส่งเสริมีให์�
เกิด้ประสิทธิิภาพื่การปฏิิบัติงานี้อย่างม้ีคุ์ณภาพื่	 และสนี้ับสนุี้นี้การพื่ัฒนี้าตนี้เอง
ของบุค์ลากรในี้ห์น่ี้วัยงานี้อย่างต่อเน่ี้�องสมีำ�าเสมีอเท่าทันี้การเปล้�ยนี้แปลงในี้
สถุานี้การณ์	ร้ปแบบการฟอกเงินี้และร้ปแบบการให์�การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่
การก่อการร�ายต่างๆ	ท้�เกิด้ขึ�นี้ได้�อยา่งรวัด้เร็วั	ค์วัรม้ีระบบการจัูด้การค์วัามีร้�	ถุอด้
บทเร้ยนี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ตามีมีาตรการ	ทั�งในี้เชิ้งวิัช้าการและเทค์นิี้ค์การปฏิิบัติงานี้
แบบบ้รณาการ	ใช้�เป็นี้แนี้วัปฏิิบัติงานี้	ส่งเสริมีให์�เกิด้การถุ่ายทอด้ข�อม้ีลส่้บุค์ลากร
ท้�ยังไม่ีม้ีห์ร่อม้ีประสบการณ์ห์ร่อม้ีระยะเวัลาการปฏิิบัติงานี้นี้�อย	 ได้�เกิด้การ
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เร้ยนี้ร้�ตลอด้จูนี้	ค์วัรจัูด้ทำาในี้ร้ปแบบค่้์ม่ีอการปฏิิบัติงานี้ท้�สามีารถุทำาค์วัามีเข�าใจู
ได้�ง่ายสำาห์รับบุค์ลากรท้�ม้ีห์นี้�าท้�รับผิู้ด้ช้อบในี้แต่ละห์นี้�าท้�
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บทคัดย่อ
	 ริช้าร์ด้	ทิทมัีสส์	(ค์.ศึ.	1907-1973)	นัี้กวิัช้าการช้าวัอังกฤษ	ผู้้�ม้ีผู้ลงานี้ด้�านี้
นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีท้�นัี้กวิัช้าการรุ่นี้ต่อมีาใช้�เป็นี้แนี้วัคิ์ด้พ่ื่�นี้ฐานี้
สำาห์รับการศึึกษานี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี	ทิทมัีสส์ต่อต�านี้นี้โยบายสังค์มี
และสวััสดิ้การสังค์มีท้�ส่งผู้ลให์�เกิด้ช้นี้ชั้�นี้ขึ�นี้ในี้สังค์มี	และสนี้บัสนุี้นี้นี้โยบายสังค์มี
และสวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้ท้�เป็นี้สิทธิิของพื่ลเม่ีอง	โด้ยรัฐเป็นี้กลไกห์ลักในี้การ
ด้ำาเนิี้นี้การเพ่ื่�อสร�างค์วัามีเป็นี้อย้่ท้�ด้้ของพื่ลเม่ีอง	อย่างไรก็ตามี	การจัูด้สวััสดิ้การ
สังค์มีแบบส่วันี้ท้�เห์ล่อโด้ยการทด้สอบค์วัามีจูำาเป็นี้	 สามีารถุนี้ำามีาเป็นี้สวััสดิ้การ
สังค์มีส่วันี้เสริมีเพ่ื่�อช่้วัยให์�บุค์ค์ลเข�าถึุงสวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้ได้�
คำาสำาคัญ :	 ริช้าร์ด้	ทิทมัีสส์;	นี้โยบายสังค์มี;	สวััสดิ้การสังค์มี;	ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิแบบ

ของขวััญ

Abstract
	 Richard	Titmuss	(1907-1973),	a	British	scholar,	his	contributions	
to	social	policy	and	social	welfare	have	been	used	by	later	generations	
of	scholars		as	a	fundamental	concept	for	the	study	of	social	policy	
and	social	welfare.	He	opposed	social	policies	and	social	welfare	that	
caused	social	class	in	society.	On	the	other	hand,	he	supported	social	
policies	and	institutional	social	welfare;	that	is	citizens’	rights,	which	
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the	state	is	the	main	mechanism	for	ensuring	the	well-being	of	citizens.	
However,	Residual	Social	Welfare	by	Mean-Test	can	be	used	as	a	
supplementary	 social	welfare	 to	 assist	 individuals	 in	 accessing	 to	
institutional	social	welfare.
Keywords :	 Richard	 Titmuss;	 Social	 Policy;	 Social	Welfare;	 Gift-

Relationship

บทนำา
	 ริช้าร์ด้	ทิทมัีสส์	(Richard	Titmuss)	เกิด้	16	ตุลาค์มี	ค์.ศึ.	1907	เส้ยช้้วิัต
เม่ี�อ	 6	 เมีษายนี้	ค์.ศึ.	 1973	 เป็นี้นัี้กสังค์มีวิัทยาช้าวัอังกฤษท้�ให์�ค์วัามีสนี้ใจูเร่�อง
นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี	 ช่้วังเวัลาท้�	 ทิทมัีสส์นี้ำาเสนี้อค์วัามีค์ิด้ทาง
วิัช้าการนัี้�นี้เป็นี้ช่้วังท้�สงค์รามีโลกค์รั�งท้�	 2	 ยุติลงไม่ีนี้านี้	 นี้โยบายสังค์มี	 (Social	
Policy)	 และสวััสด้ิการสังค์มี	 (Social	 Welfare)	 ของประเทศึอังกฤษรวัมีทั�ง
ประเทศึท้�พัื่ฒนี้าแล�วัอ่�นี้	ๆ	ยังไม่ีก�าวัห์นี้�ามีากนัี้ก
	 สถุานี้การณ์ของสังค์มีอังกฤษภายห์ลังสงค์รามีโลกค์รั�งท้�	2	นี้อกจูากจูะเป็นี้
ภาวัะช้ะงักงันี้ท้�เป็นี้ผู้ลของสงค์รามีแล�วั	ทิทมัีสส์	มีองเห็์นี้โอกาสท้�เกิด้ขึ�นี้กับสังค์มี
อังกฤษในี้ขณะนัี้�นี้	 ค่์อ	พื่ลเม่ีองอังกฤษเห็์นี้คุ์ณค่์าของภารด้รภาพื่ห์ร่อค์วัามีเป็นี้
นี้ำ�าห์นึี้�งใจูเด้้ยวักันี้	 รวัมีถึุงการทำาห์นี้�าท้�ทางสังค์มีของพื่ลเม่ีอง	 ท้�ช่้วัยให์�ประเทศึ
อังกฤษฝ่าฟันี้ค์วัามีทุกข์ยากในี้ช่้วังสงค์รามีมีาได้�	 นี้อกจูากนัี้�นี้พื่ลเม่ีองอังกฤษได้�
เห็์นี้ถึุงพื่ลังแห่์งค์วัามีร่วัมีม่ีอท้�สามีารถุช่้วัยให์�ประเทศึอังกฤษช้นี้ะสงค์รามี	ปัจูจัูย
ต่างๆ	เห์ล่าน้ี้�ทำาให์�สังค์มีอังกฤษพื่ร�อมีท้�จูะปรับตัวัเพ่ื่�อรับสิ�งให์ม่ี	ๆ	ทั�งทางสังค์มี	
เศึรษฐกิจู	และการเม่ีอง	โด้ยไม่ียากนัี้ก	(Fontain,	2004	:	796)
	 งานี้วิัช้าการของ	ทิทมัีสส์	ส่วันี้ให์ญ่สนัี้บสนุี้นี้รัฐสวััสดิ้การ	และให์�ค์วัามีสำาคั์ญ
กับรัฐในี้ฐานี้ะกลไกห์ลักของสังค์มีในี้การด้ำาเนิี้นี้ภารกิจูด้�านี้นี้โยบายสังค์มีและ
สวััสดิ้การสังค์มีเพ่ื่�อสร�างคุ์ณภาพื่ช้้วิัตและค์วัามีเป็นี้อย้่ท้�ด้้แก่พื่ลเม่ีอง	 และ
สนัี้บสนุี้นี้การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุง	 (Universal	Welfare)	 ในี้ลักษณะ
เด้้ยวักับนัี้กวิัช้าการสายสังค์มีนิี้ยมี	 (Socialist)	 ทิทมัีสส์	 ไม่ีได้�รับการยอมีรับในี้
ฐานี้ะนัี้กวิัช้าการสังค์มีนิี้ยมี	แต่ได้�รบัการยอมีรับในี้ฐานี้ะนัี้กวิัช้าการลัทธิิสังค์มีนิี้ยมี
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จูริยศึาสตร์	(Ethical	Socialism)1	ท้�ต่อต�านี้การนี้ำาระบบตลาด้มีาเป็นี้กลไกจัูด้สรร
ทรัพื่ยากรในี้การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มี	(Shearmur,	1997	:	29)
	 ทิทมัีสส์	เป็นี้นัี้กวิัช้าการผู้้�บุกเบิกเร่�องการศึึกษานี้โยบายสังค์มีและสวััสด้กิาร
สังค์มีสิ�งท้�	ทิทมัีสส์นี้ำาเสนี้อตั�งแต่ค์ริสต์ทศึวัรรษ	1960	นัี้บได้�วัา่เป็นี้แนี้วัคิ์ด้พ่ื่�นี้ฐานี้
ท้�นัี้กวิัช้าการท้�ศึึกษานี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีนี้ำามีาศึึกษาอย่างต่อเน่ี้�อง
จูวับจูนี้ทุกวัันี้น้ี้�	(Glennerster,	2014	:	5)
	 สถุานี้การณสั์งค์มีในี้ประเทศึองักฤษภายห์ลังสงค์รามีโลกค์รั�งท้�	2	เป็นี้สภาวัะ
เศึรษฐกิจูตกตำ�า	ค์นี้ตกงานี้จูำานี้วันี้มีากรวัมีทั�งการขยายตัวัของระบอบเผู้ด็้จูการไป
ทั�วัยุโรป	 พื่รรค์การเม่ีองอนีุ้รักษ์นิี้ยมีในี้สมีัยนัี้�นี้มีองภาพื่นี้โยบายสังค์มีและ
สวััสดิ้การสังค์มีของประเทศึอังกฤษว่ัาไร�ประสิทธิิภาพื่ม้ีต�นี้ทุนี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้ส้ง	
สร�างภาระทางการเงนิี้แกค่์นี้ชั้�นี้กลางเนี้่�องจูากใช้�งบประมีาณจูากภาษ้ท้�รัฐจัูด้เกบ็
และไมี่ตอบสนี้องค์วัามีจูำาเป็นี้สำาห์รับช้นี้ชั้�นี้แรงงานี้	 ส่งผู้ลให์�สังค์มีโด้ยรวัมีเกิด้
ค์วัามีออ่นี้แอ	ประกอบกบัค์วัามีค์วัามีจูำาเป็นี้ต�องทุ่มีเทงบประมีาณเพ่ื่�อเสรมิีสร�าง
เศึรษฐกิจูของประเทศึอังกฤษให์�กลับมีาเข�มีแข็งในี้ขณะท้�ม้ีค่้์แข่งในี้ตลาด้โลก
เพิื่�มีมีากขึ�นี้ทำาให์�ไม่ีสามีารถุใช้�สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงท้�จูำาเป็นี้ต�องใช้�งบ
ประมีาณจูำานี้วันี้มีากได้�	จึูงนี้ำาแนี้วัคิ์ด้กฎห์มีายค์วัามียากจูนี้ให์ม่ี	(New	Poor	Law)	
มีาใช้�กำาห์นี้ด้นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี
	 กฎห์มีายค์วัามียากจูนี้ให์ม่ีตราขึ�นี้ในี้ปี	ค์.ศึ.	1834	เป็นี้กฎห์มีายสวััสดิ้การ
สังค์มีของประเทศึอังกฤษท้�ใช้�ร้ปแบบสวััสด้ิการสังค์มีสำาห์รับค์นี้ยากจูนี้และค์นี้
ด้�อยโอกาสท้�ตนี้เองและค์รอบค์รัวัไม่ีสามีารถุตอบสนี้องค์วัามีต�องการพ่ื่�นี้ฐานี้ในี้
การด้ำารงช้้พื่ได้�	 ผู้้�สมีค์วัรรับประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มีต�องผู่้านี้การทด้สอบ
ค์วัามีจูำาเปน็ี้	(Mean	Test)	วัา่เป็นี้ผู้้�ม้ีค์วัามียากจูนี้จูรงิซึึ่�งการทด้สอบค์วัามีจูำาเปน็ี้
จูะส่งผู้ลให์�ผู้้�รับประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มีกลายเป็นี้ค์นี้ชั้�นี้สองในี้สังค์มีและถุ้ก
สังค์มีต้ตรา	 (Stigmatize)	 วั่าเป็นี้ค์นี้เก้ยจูค์ร�านี้ไร�ค์วัามีสามีารถุไมี่สามีารถุ
พึื่�งตนี้เองได้�และมีองว่ัาการพึื่�งพิื่งสวััสดิ้การสังค์มีของรัฐนัี้�นี้เป็นี้การเอาเปร้ยบผู้้�อ่�นี้

1ลัทธิิสังค์มีนี้ิยมีจูริยศึาสตร์	 (Ethical	 Socialism)	 เป็นี้ปรัช้ญาการเม่ีองท้�นี้ำาประเด้็นี้จูริยธิรรมี	
(Ethical)	และค์ุณธิรรมี	(Moral)	เข�ามีาร่วัมีกับสังค์มีศึาสตร์ในี้การอธิิบายและวัิพื่ากษ์ปรากฎการณ์
ทางสังค์มี	 ลัทธิิสังค์มีนิี้ยมีจูริยธิรรมีจูะต่อต�านี้ระบบตลาด้และทฤษฎ้เศึรษฐศึาสตร์ท้�ส่งเสริมีระบบ
ตลาด้ให์�เป็นี้กลไกจูดั้สรรทรัพื่ยากรทางสงัค์มี	โด้ยเฉพื่าะการจูดั้สรรทรพัื่ยากรในี้ระบบสวัสัดิ้การสงัค์มี			
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มรดกความคิดนโยบายสังคมของ ริชาร์ด ทิทมัสส์
Richard Titmuss’s Legacy of Social Policy Ideas

	 ด้�วัยค์วัามีเช่้�อมัี�นี้ต่อระบบสวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้	 (Institutional	
Welfare)	ห์ร่อสวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงของ	ทิทมัีสส์	ท้�มุ่ีงให์�สิทธิิสวััสดิ้การสังค์มี
เป็นี้สิทธิิของพื่ลเม่ีองทุกค์นี้	 ทำาให์�ทิทมัีสส์	 เกิด้ข�อโต�เถุ้ยงกับ	 “สถุาบันี้
เศึรษฐศึาสตร์”	(Institute	of	Economic	Affair	:	IEA)	ท้�ทำาห์นี้�าท้�ให์�ค์ำาปรึกษา
ด้�านี้เศึรษฐกิจูและสวััสดิ้การสังค์มีให์�กับรัฐบาลอังกฤษในี้ขณะนัี้�นี้	 เน่ี้�องจูาก
สถุาบันี้เศึรษฐศึาสตร์ไม่ีเห็์นี้ด้�วัยและต่อต�านี้นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีเชิ้ง
สถุาบันี้ท้�ใช้�วิัธ้ิการกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากร	โด้ยใช้�งบประมีาณจูากภาษ้อากร	เพื่ราะ
เห็์นี้ว่ัาเป็นี้การส้ญเส้ยงบประมีาณโด้ยไม่ีก่อให์�เกิด้ประโยช้น์ี้	และไม่ีช่้วัยให์�ค์วัามี
ยากจูนี้ของพื่ลเม่ีองอังกฤษลด้ลงแต่อย่างใด้	 (Jackson,	2019	 :	7-8)	 ในี้ขณะท้�	
ทิทมัีสส์	 ก็ไม่ีเห็์นี้ด้�วัยกับการนี้ำาระบบตลาด้ห์ร่อการทำาสวััสดิ้การสังค์มีให์�เป็นี้
สินี้ค์�า	(Commodification)	ท้�นี้ำาเสนี้อโด้ยสถุาบันี้เศึรษฐศึาสตร์เช่้นี้กันี้	

ความหมายของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม
	 ทิทมัีสส์	นี้ำาเสนี้อนี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีในี้มิีติของการปฏิิบัติเพ่ื่�อ
การแก�ปัญห์า	และเป็นี้เค์ร่�องม่ีอสร�างการเปล้�ยนี้แปลงทางสงัค์มี	(Titmuss,	1974	
:	26)	นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีเป็นี้ภาพื่สะท�อนี้พัื่ฒนี้าการทางศ้ึลธิรรมี
ของสังค์มีท้�เติบโตด้�วัยพื่ลังของการเห็์นี้แก่ประโยช้น์ี้ผู้้�อ่�นี้	(Altruism)	แทนี้ค์วัามี
เห็์นี้แก่ตัวั	(Egoism)2 
	 นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีเป็นี้สิทธิิของพื่ลเม่ีองท้�ประกอบไปด้�วัย	
“คุ์ณค่์า”	และ	“ห์นี้�าท้�”	ของรัฐและพื่ลเม่ีองท้�พึื่งปฏิิบัติ	(Titmuss,	1974	:	27)	
ดั้งนัี้�นี้	จึูงไม่ีสามีารถุพิื่จูารณานี้โยบายสังค์มีและสวััสด้กิารสังค์มีแบบปลอด้ค์ณุค่์า	
(Value	 Free)	 โด้ยปราศึจูากค์วัามีเช่้�อได้�	 การเกิด้ขึ�นี้ของนี้โยบายสังค์มีและ
สวััสดิ้การสังค์มีเพ่ื่�อให์�มัี�นี้ใจูว่ัาพื่ลเม่ีองม้ีคุ์ณภาพื่ช้้วิัตและสามีารถุเข�าถึุงโอกาสได้�
ตามีมีาตรฐานี้ขั�นี้ตำ�าของสังค์มี		
	 ทิทมัีสส์	ไม่ีเห็์นี้ด้�วัยกับการกล่าวัอ�างถึุง	“การปลอด้คุ์ณค่์า”	(Value)	ของ
นัี้กวิัช้าสายปฎิฐานี้นิี้ยมี	 ทิทมัีสส์	 เช่้�อว่ัาการปลอด้คุ์ณค่์าเป็นี้การกล่าวัอ�างท้�น่ี้า

2ทิทมีัสส์	ใช้�ประเด้็นี้การเห์็นี้แก่ประโยนี้์ผู้้�อ่�นี้	(Altruism)	เป็นี้ประเด้็นี้ห์ลักในี้การเข้ยนี้ห์นี้ังส่อ	“ค์วัามี

สัมีพื่ันี้ธิ์แบบของขวััญ”	(The	Gift	Relationship)	ท้�ต้พื่ิมีพื่์ค์รั�งแรกในี้ปี	ค์.ศึ.	1971		
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เค์ล่อบแค์ลง	 โด้ยการนี้ำาค์ณิตศึาสตร์ห์ร่อวิัทยาศึาสตร์มีาใช้�ปกปิด้คุ์ณค่์าท้�ม้ีอย้	่
รวัมีทั�งเช่้�อว่ัานี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีเป็นี้ศึาสตร์ท้�ม้ีการให์�คุ์ณค่์า	 เช่้นี้	
ค์วัามีเบ้�ยงเบนี้ทางสังค์มี	 (Social	 Deviation)	 ท้�ห์มีายถึุง	 ค์วัามีผู้ิด้ปกติ	 ค์วัามี
เบ้�ยงเบนี้จูากค์วัามีถุ้กต�อง	ซึึ่�งเป็นี้ค์ำาท้�ใช้�กันี้แพื่ร่ห์ลายในี้นี้โยบายสังค์มี	การแพื่ทย์	
สังค์มีสงเค์ราะห์์	 และจูิตเวัช้	 และนี้ำามีาใช้�อธิิบายกลุ่มีค์นี้ท้�ต�องได้�รับค์วัามีช้่วัย
เห์ล่อโด้ยสวััสดิ้การสังค์มีร้ปแบบ	A	ห์ร่อสวััสดิ้การสังค์มีส่วันี้ท้�เห์ล่อ	ให์�ห์มีายถึุง	
กลุ่มีท้�ต�องได้�รับค์วัามีช่้วัยเห์ล่อ	และถุ้กมีองว่ัาเป็นี้กลุ่มีท้�ม้ีค์วัามีเบ้�ยงเบนี้แตกต่าง
จูากค์นี้อ่�นี้ๆ	 ในี้สังค์มี	 เพื่ราะไม่ีสามีารถุช่้วัยตนี้เองและค์รอบค์รัวัได้�อาจูเพื่ราะ
ไร�ค์วัามีสามีารถุ	เก้ยจูค์ร�านี้	ห์ร่อไม่ีต�องการทำางานี้	และตกมีาเป็นี้ผู้้�รับค์วัามีช่้วัย
เห์ล่อจูากสวััสดิ้การสังค์มีของรัฐ	กลายเป็นี้ปัญห์าท้�สังค์มีต�องส้ญเส้ยทรัพื่ยากรในี้
การปรับปรุง	(Adjustment)	และให์�ค์วัามีช่้วัยเห์ล่อ	เป็นี้การให์�คุ์ณค่์าห์ร่อการต้
ตราค์นี้ท้�ตกอย้่ในี้กลุ่มีน้ี้�จูากทัศึนี้ค์ติของค์นี้อ้กกลุ่มีห์นึี้�ง
	 ในี้ห์นัี้งส่อ	“นี้โยบายสังค์มี	:	บทนี้ำา”	(Social	policy	:	an	introduction)	
ทิทมัีสส์	กล่าวัถึุง		“การบริการทางสังค์มี”	(Social	service)	ห์ร่อภารกิจูของรัฐ
ในี้การให์�บริการประช้าช้นี้ในี้ค์วัามีห์มีายกวั�าง	ประกอบด้�วัยภารกจิูห์ลายประการ	
ได้�แก่	ภารกิจูด้�านี้สวััสดิ้การสังค์มี	(Social	welfare)	ด้�านี้การค์ลัง	(Fiscal	service)	
และด้�านี้อาช้้พื่	(Occupation	Service)
	 ภารกิจูด้�านี้สวััสดิ้การสังค์มีประกอบด้�วัย	การให์�บริการด้�านี้ต่างๆ	และการ
สนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้แก่ประช้าช้นี้เป็นี้การด้ำาเนิี้นี้การโด้ยรัฐบาลส่วันี้กลางและ
ส่วันี้ท�องถิุ�นี้	 รวัมีทั�งการส่งเสริมีห์ร่อมีอบห์มีายให์�องค์์กรพื่ัฒนี้าเอกช้นี้	 (Non-
Government	Organization	 :	NGOs)	และภาค์เอกช้นี้ด้ำาเนิี้นี้งานี้	 (Titmuss,	
1974	:	137)
	 การบริการสังค์มี	(Social	Service)	และสวััสดิ้การสังค์มี	(Social	Welfare)	
เป็นี้องค์์ประกอบห์ลักของนี้โยบายสังค์มี	 (Social	 Policy)	 ซึึ่�งจัูด้ทำาขึ�นี้เพ่ื่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางการเม่ีองอยา่งใด้อยา่งห์นึี้�ง	ด้�วัยการตอบสนี้องค์วัามีต�องการของ
กลุ่มีเป้าห์มีาย	ซึึ่�งเป็นี้ภารกิจูท้�กลไกตลาด้ทำาไม่ีได้�	(Titmuss,	1965	:	14)
	 สวััสดิ้การสังค์มีในี้ทัศึนี้ะของ	ทิทมัีสส์	ไม่ีว่ัาจูะพิื่จูารณาในี้มิีติกวั�างห์ร่อแค์บ	
ม้ีลักษณะสำาคั์ญ	3	ประการ	ค่์อ	(1)	ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�ออำานี้วัยประโยช้น์ี้แก่พื่ลเม่ีอง	
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(2)	เป็นี้ประโยช้น์ี้ทั�งในี้ด้�านี้เศึรษฐกิจู	(Economic)	เช่้นี้	ค่์าแรงขั�นี้ตำ�า	และไม่ีใช่้
เศึรษฐกิจู	(Non-economic)	เช่้นี้	การรักษาพื่ยาบาล	(3)	เป็นี้นี้โยบายกระจูาย
ซึ่ำ�าทรัพื่ยากรจูากค์นี้กลุ่มีห์นึี้�ง	(ค์นี้รวัย)	มีาส่้ค์นี้อ้กกลุ่มีห์นึี้�ง	(ค์นี้จูนี้)
	 นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีไม่ีได้�ทำาเฉพื่าะห์นี้�าท้�การลด้ค์วัามียากจูนี้
เท่านัี้�นี้	แต่ยังทำาห์นี้�าท้�	อ่�นี้	ๆ	ด้�วัย	ได้�แก่	(1)	ช้ด้เช้ยค์วัามีเส้ยห์ายจูากเห์ตุเด่้อด้
ร�อนี้ตามีท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	เช่้นี้	ตกงานี้	บาด้เจ็ูบจูากการทำางานี้	ฯลฯ	(2)	ช้ด้เช้ยค์วัามี
เส้ยห์ายจูากสาเห์ตุท้�ไม่ีได้�กำาห์นี้ด้ไวั�	 เช่้นี้	 โรค์ระบาด้	 ไฟไห์มี�	 อุทกภัย	 ฯลฯ	 (3)	
สนัี้บสนุี้นี้กลุ่มีค์นี้ท้�ม้ีค์วัามียากลำาบากในี้การด้ำาเนี้นิี้ช้้วิัต	เช่้นี้	ค์นี้พื่กิาร	เด็้กกำาพื่ร�า	
ผู้้�อพื่ยพื่จูากภัยสงค์รามี	ฯลฯ	(4)	ป้องกันี้ปัญห์าสังค์มี	เช่้นี้	การคุ์มีประพื่ฤติ	การ
ป้องกันี้และค์วับค์มุีโรค์ระบาด้	ฯลฯ	(5)	เสรมิีสร�างทรัพื่ยากรมีนี้ษุย	์เช่้นี้	สวััสดิ้การ
ด้�านี้การศึึกษา	การฝึกอาช้้พื่	ฯลฯ	(6)	ส่งเสริมีสวััสดิ้การแก่บุค์ค์ล	เช่้นี้	การลด้ภาษ้
ห์ร่อสนัี้บสนุี้นี้เงินี้ช่้วัยเห์ล่อแก่ผู้้�ประกอบการบางประเภทเงินี้ช่้วัยเห์ล่อระห์ว่ัาง
รักษาพื่ยาบาล	ฯลฯ

การจำาแนกรูปแบบของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม
	 ผู้ลงานี้วิัช้าการของ	ริช้าร์ด้	ทิทมัีสส์	ด้�านี้นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี
ท้�สำาคั์ญและถุ้กนี้ำามีาเป็นี้แนี้วัทางการด้ำาเนิี้นี้งานี้ของรัฐและนี้ำามีาศึึกษาต่อ	ได้�แก่	
การจูำาแนี้กร้ปแบบและวิัธ้ิการของสวััสดิ้การสังค์มีออกเป็นี้	3	ร้ปแบบ3	ในี้ห์นัี้งส่อ	
“สวััสดิ้การสังค์มี	:	บทนี้ำา”	(Social	Welfare	:	An	Introduction)	(Titmuss,	
1974)	 โด้ยใช้�การจัูด้กลุ่มีผู้้�รับประโยช้น์ี้และวิัธ้ิการรับประโยช้น์ี้สวััสดิ้การสังค์มี
เป็นี้เกณฑ์์ในี้การจูำาแนี้ก	ดั้งน้ี้�
 1) สวัสดิการรูปแบบ A หร่อสวัสดิการส่วนท่ีเหล่อ (Residual Welfare 
Model of Social Policy)	เป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีท้�รัฐจัูด้ให์�กับบุค์ค์ลท้�ตนี้เองและ
ค์รอบค์รัวัไม่ีสามีารถุสนี้องตอบค์วัามีต�องการพ่ื่�นี้ฐานี้ท้�จูำาเป็นี้สำาห์รับการด้ำารงช้้พื่
ได้�	กลไกท้�ทำาห์นี้�าท้�จัูด้สวััสดิ้การสังค์มีตามีร้ปแบบน้ี้�	ค่์อ	(1)	กลไกตลาด้ทำาห์นี้�าท้�
ในี้กรณ้ท้�บุค์ค์ลท้�ม้ีค์วัามีสามีารถุตอบสนี้องค์วัามีต�องการของตนี้เองได้�	(2)	รัฐจูะ

3ทิทมีัสส์กล่าวัวั่า	การจูำาแนี้กนี้โยบายสังค์มีและสวััสด้ิการสังค์มีออกเป็นี้	3	ร้ปแบบนี้ั�นี้	เป็นี้การจูำาแนี้กแบ

บกวั�างๆ	โด้ยใช้�ค์วัามีร้�ด้�านี้เศึรษฐศึาสตร์	ปรัช้ญา	การเมี่อง	และสังค์มีศึาสตร์	(Titmuss,	1974	:	31)	
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ทำาห์นี้�าท้�จัูด้สวััสดิ้การสังค์มีให์�สำาห์รับบุค์ค์ลท้�ไม่ีสามีารถุตอบสนี้องค์วัามีต�องการ
ของตนี้เองได้�	
	 ในี้การจูดั้สวััสดิ้การสังค์มีร้ปแบบ	A	จูำาเปน็ี้ต�องมีก้ารจูำาแนี้กบคุ์ค์ลออกเปน็ี้
ผู้้�ท้�ช่้วัยตนี้เองได้�	และผู้้�ท้�ไม่ีสามีารถุช้ว่ัยตนี้เองได้�และต�องการค์วัามีช้ว่ัยเห์ล่อจูาก
รัฐ	 ในี้การจูำาแนี้กด้ังกล่าวัส่งผู้ลให์�เกิด้ช้นี้ชั้�นี้ขึ�นี้ในี้สังค์มี	 บุค์ค์ลท้�รับประโยช้น์ี้
สวััสดิ้การสังค์มีจูะกลายเป็นี้บุค์ลชั้�นี้สองและถุ้กค์นี้ในี้สังค์มีต้ตรา	 (Stigma)	 วั่า
เป็นี้ค์นี้เก้ยจูค์ร�านี้	 ขาด้ค์วัามีพื่ยายามี	 เอาเปร้ยบผู้้�อ่�นี้ไมี่ยอมีทำางานี้ช้่วัยเห์ล่อ
ตนี้เอง	ฯลฯ
	 การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบส่วันี้ท้�เห์ล่อเป็นี้ภารกิจูของรัฐม้ีเป้าห์มีาย
ผู้้�รับประโยช้น์ี้สวััสดิ้การสังค์มี	ค่์อ	ค์นี้ส่วันี้นี้�อยในี้สังค์มีท้�ได้�รับการพิื่ส้จูน์ี้แล�วัว่ัา
ไม่ีสามีารถุตอบสนี้องค์วัามีต�องการของตนี้เองได้�	เป็นี้การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีด้�วัย
วิัธ้ิการกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากร	(Redistribution)	โด้ยม้ีงบประมีาณการจูดั้สวััสดิ้การ
มีาจูากการจัูด้เก็บภาษ้อากรจูากค์นี้ในี้สงัค์มีเป็นี้การสงเค์ราะห์์ท้�ม้ีม้ีลค่์าไม่ีมีากนัี้ก
เพ้ื่ยง	 เพ่ื่�อผู้้�ได้�รับการสงเค์ราะห์์สามีารถุด้ำารงช้้วิัตอย้่ได้�ในี้ระดั้บห์นึี้�งเท่านัี้�นี้	 เม่ี�อ
เปร้ยบเท้ยบแล�วัจูะเป็นี้การกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากรท้�ม้ีสัด้ส่วันี้นี้�อยมีากเม่ี�อเท้ยบกับ
การกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากรของสังค์มีโด้ยรวัมี	
	 สำาห์รับค์นี้ส่วันี้ท้�ไม่ีได้�ถุ้กจัูด้ให์�เป็นี้ค์นี้ท้�ต�องได้�รับการสงเค์ราะห์์	 จูะซ่ึ่�อห์า	
สวััสดิ้การสังค์มีจูากระบบตลาด้เป็นี้ห์ลักซึึ่�ง	 ทิทมัีสส์	 เร้ยกว่ัา	 การกระจูายซึ่ำ�า
ทรัพื่ยากรโด้ย	 “คุ์ณค่์า”	 และ	 “การทำางานี้”	 ซึึ่�งเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีในี้ระดั้บ	
“บุค์ค์ล”
 2) นโยบายสงัคมรูปแบบ B หร่อนโยบายสงัคมผู้ลสมัฤทธ์ิทางอตุสาหกรรม 
(The Industrial Achievement-Performance Model of Social Policy) 
เป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีระดั้บกลุ่มีค์นี้ม้ีงานี้ทำา	โด้ยการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้การสมีทบเงินี้เช่้นี้
เด้้ยวักับการออมีทรัพื่ย์	 และจูะได้�ประโยช้น์ี้จูากสวััสด้ิการสังค์มีเมี่�อประสบกับ
สถุานี้การณ์ตามีท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	เช่้นี้	ตกงานี้	บาด้เจ็ูบจูากการทำางานี้	เจ็ูบป่วัย	เกษ้ยณ
อายุ	ฯลฯ
	 ถึุงแมี�ว่ัาโด้ยห์ลักการแล�วันี้โยบายสังค์มีทั�งร้ปแบบ	 A	 และ	 B	 รัฐจูะเข�ามีา
แทรกแซึ่งให์�นี้�อยท้�สุด้โด้ยร้ปแบบ	A	 รัฐจูะแทรกแซึ่งเม่ี�อบุค์ค์ล	ค์รอบค์รัวั	ห์ร่อ
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ระบบตลาด้ไมี่สามีารถุจูัด้สวััสดิ้การสังค์มีให์�ได้�	 ดั้งท้�กล่าวัข�างต�นี้และเป็นี้การ
แทรกแซึ่งต่อกลุ่มีเป้าห์มีายจูำานี้วันี้นี้�อยและม้ีสัด้ส่วันี้นี้�อยท้�สุด้เท่าท้�จูะเป็นี้ไปได้�	
สำาห์รับนี้โยบายสังค์มีร้ปแบบ	B	นัี้�นี้	ระบบตลาด้จูะม้ีบทบาทสำาคั์ญ	รัฐจูะเข�ามีา
ม้ีบทบาทเฉพื่าะในี้ส่วันี้ท้�สำาคั์ญและถุ่อเป็นี้ภารกิจูของรัฐท้�ต�องด้ำาเนิี้นี้การ	 เช่้นี้	
การกำาห์นี้ด้ห์ลักเกณฑ์์ประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มี	การตรวัจูสอบให์�การด้ำาเนิี้นี้
งานี้เป็นี้ไปตามีเกณฑ์์ท้�กำาห์นี้ด้ไวั�	ฯลฯ	ซึึ่�งเป็นี้ภารกิจูท้�บุค์ค์ลห์ร่อระบบตลาด้ไม่ี
สามีารถุทำาได้�
	 สวััสดิ้การสังค์มีร้ปแบบ	B	เป็นี้สวััสดิ้การด้�านี้อาช้้พื่	(Occupation	Welfare)	
ท้�ส่งเสริมีค์วัามีมัี�นี้ค์งในี้การด้ำารงช้้วิัตอันี้เป็นี้ผู้ลต่อเน่ี้�องจูากการประกอบอาช้้พื่	
ประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การด้�านี้อาช้้พื่ม้ีทั�งท้�เป็นี้การให์�บริการ	เช่้นี้	การรักษาพื่ยาบาล	
ฯลฯ	และประโยช้น์ี้ท้�เป็นี้ตัวัเงินี้	เช่้นี้	เงินี้ทด้แทนี้การขาด้รายได้�จูากการเจ็ูบป่วัย	
เงินี้ทด้แทนี้เม่ี�อตกงานี้	เงินี้ทด้แทนี้กรณ้ช้ราภาพื่	ค่์าปลงศึพื่	ฯลฯ
 3) นโยบายสังคมรูปแบบ C หร่อนโยบายสังคมสังคมเชิงสถาบัน (The 
Institutional Redistributive Model of Social Policy) เป็นี้สวััสดิ้การ
สังค์มีท้�รัฐจัูด้ให์�สำาห์รับพื่ลเม่ีองทุกค์นี้ในี้ฐานี้ะสทิธิิพื่ลเม่ีองด้�วัยวิัธ้ิการกระจูายซึ่ำ�า
ทรัพื่ยากร	โด้ยใช้�งบประมีาณจูากภาษ้ท้�รัฐจัูด้เก็บจูากประช้าช้นี้	
	 นี้อกจูากตอบสนี้องค์วัามีต�องการพ่ื่�นี้ฐานี้ของพื่ลเม่ีองแล�วัสวััสดิ้การร้ปแบบ
น้ี้�จูะทำาห์นี้�าท้�สร�างการเปล้�ยนี้แปลงทางสังค์มี	เช่้นี้	การศึึกษาทำาห์นี้�าท้�เสริมีสร�าง
พื่ฤตกิรรมีและศึกัยภาพื่ของผู้้�เร้ยนี้ให์�เป็นี้ไปในี้ทศิึทางเด้้ยวักับสังค์มีส่วันี้ให์ญ	่ฯลฯ	
 ความสัมพันธ์แบบของขวัญ
	 จูากห์นัี้งส่อ	“ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิแบบของขวััญ	:	จูากการบริจูาค์เล่อด้ส่้นี้โยบาย
สังค์มี”	(The	Gift	Relationship	:	From	Human	Blood	to	Social	Policy)	ต้
พิื่มีพ์ื่ในี้ปี	ค์.ศึ.	1971	พื่บว่ัา	ทิทมัีสส์	ปฏิิเสธิการทำาสวััสดิ้การสังค์มีให์�เป็นี้สินี้ค์�า	
(Commercialization)	 ภายใต�ค์วัามีเช่้�อพ่ื่�นี้ฐานี้มีนุี้ษย์เศึรษฐกิจู	 (Economic	
Man)	ท้�ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับกำาไรขาด้ทุนี้เป็นี้สิ�งสำาคั์ญ	โด้ยละเลยมิีติของจูริยธิรรมี
และจิูตสำานึี้กค์วัามีเป็นี้สมีาชิ้กของสังค์มีเด้้ยวักันี้
	 ในี้ห์นัี้งส่อ	ทิทมัีสส์	เปร้ยบเท้ยบการบริจูาค์โลหิ์ตในี้ประเทศึอังกฤษกับการ
ซ่ึ่�อขายโลห์ิตในี้ประเทศึสห์รัฐอเมีริกา	 โด้ยช่้�นี้ช้มีการบริจูาค์โลห์ิตในี้ประเทศึ
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อังกฤษ	 ซึึ่�งเป็นี้การบริจูาค์แบบสมัีค์รใจูและเม่ี�อบริจูาค์แล�วัจูะเป็นี้ห์นี้�าท้�ของ
ห์น่ี้วัยงานี้รับบริจูาค์ท้�จูะนี้ำาโลหิ์ตไปช่้วัยช้้วิัตผู้้�ป่วัยท้�ต�องการโลห์ติ	โด้ยทั�งผู้้�บริจูาค์
และผู้้�รับโลหิ์ตต่างไม่ีทราบว่ัาผู้้�รับและผู้้�บริจูาค์โลหิ์ตเป็นี้ผู้้�ใด้	ไม่ีเกิด้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ
แบบอุปถัุมีภ์	(Patronage	Relationship)	ซึึ่�งเป็นี้ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิแบบพึื่�งพิื่งท้�ผู้้�ให์�
ม้ีสถุานี้ะเห์น่ี้อกว่ัาผู้้�รับ	ทิทมัีสส์	เร้ยกค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�เกิด้จูากการให์�และรับโลหิ์ตว่ัา 
“ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิแบบของขวััญ”	 และเช่้�อว่ัาค์วัรนี้ำามีาเป็นี้ร้ปแบบของสวััสดิ้การ
สังค์มี	ท้�ผู้้�รับสวััสดิ้การสังค์มีจูะไม่ีกลายเป็นี้ผู้้�ม้ีสถุานี้ะด้�อยในี้สังค์มีและถุ้กสังค์มี
ต้ตราในี้ท�ายท้�สุด้	(Titmuss,	1971)
	 ในี้ขณะท้�ระบบการบริจูาค์โลหิ์ตของประเทศึสห์รัฐอเมีริกาในี้ช่้วังเวัลา
เด้้ยวักันี้นัี้�นี้	ม้ีค์วัามีห์ลากห์ลายตั�งแต่การบริจูาค์แบบสมัีค์รใจูเช่้นี้เด้้ยวัการบรจิูาค์
เล่อด้ในี้ประเทศึอังกฤษ	 การบริจูาค์เข�ากองทุนี้ประกันี้การขาด้แค์ลนี้โลหิ์ต	 เพ่ื่�อ
สร�างห์ลักประกันี้ว่ัาเม่ี�อตนี้เองและค์รอบค์รัวัต�องการโลหิ์ตในี้ยามีฉุกเฉินี้	กองทุนี้
ประกันี้โลหิ์ตจูะจัูด้ห์ามีาให์�ได้�เสมีอ	รวัมีไปถึุงการขายซ่ึ่�อโลหิ์ตแบบการค์�า	
	 ทิทมัีสส์	ไม่ีเห็์นี้ด้�วัยและได้�กล่าวัถึุงข�อเส้ยของการซ่ึ่�อขายโลหิ์ตไวั�	2	ประการ	
ค่์อ	 (1)	 การขายโลหิ์ตถุ้กมีองว่ัาเป็นี้สิ�งท้�ไม่ีสมีค์วัรกระทำา	 ส่งผู้ลให์�ผู้้�ขายโลหิ์ต
ถุ้กต้ตราจูากสังค์มี	 (2)	 ผู้้�ขายโลหิ์ตจูะปกปิด้ข�อเท็จูจูริงซึึ่�งเป็นี้ค์วัามีเส้�ยงท้�ทำาให์�
ไม่ีสามีารถุขายโลหิ์ตได้�	 เน่ี้�องจูากค์วัามีต�องการเงินี้ค่์าตอบแทนี้	 เช่้นี้	 ข�อม้ีลการ
ป่วัยเป็นี้โรค์บางประเภท	 ซึึ่�งจูะทำาให์�ผู้้�รับโลหิ์ตป่วัยตามีผู้้�ขายไปด้�วัย	 การใช้�
ยาเสพื่ติด้	ฯลฯ	และห์ากต�องม้ีการตรวัจูทกุค์รั�งก็จูะทำาให์�เส้ยค่์าใช้�จู่ายจูำานี้วันี้มีาก	
	 ในี้ทัศึนี้ะของ	ทิทมัีสส์	ค์นี้ในี้สังค์มีม้ีค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิทางสังค์มีและม้ีห์นี้�าท้�ซึึ่�ง
กันี้และกันี้	 การบริจูาค์โลห์ิตโด้ยไมี่ทราบว่ัาผู้้�รับเป็นี้ใค์รแสด้งให์�เห็์นี้ถึุงค์วัามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิท้�ผู้้กโยงค์นี้ในี้สังค์มีให์�อย้่ร่วัมีกันี้อย่างม้ีภราด้รภาพื่	 การซ่ึ่�อขายโลหิ์ตจูะ
ทำาลายค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิทางสังค์มีน้ี้�	 ทิทมัีสส์	 เช่้�อว่ัามีนุี้ษย์ไม่ีได้�ม้ีค์วัามีต�องการด้�านี้
เศึรษฐกิจูแต่เพ้ื่ยงด้�านี้เด้้ยวั	แต่ยังม้ีค์วัามีต�องการด้�านี้สังค์มีท้�ไม่ีสามีารถุซ่ึ่�อห์าได้�
ด้�วัยเงินี้ตรา	และเป็นี้ค์วัามีต�องการท้�ค์ณุค่์าเห์น่ี้อกว่ัาค์วัามีต�องการด้�านี้เศึรษฐกิจู	
และธินี้าค์ารเล่อด้ซึึ่�งทำาห์นี้�าท้�จูะเก็บและแจูกจู่ายเล่อด้	จูะทำาห์นี้�าท้�เช่้นี้เด้้ยวักับ
กลไกของสวััสด้กิารสังค์มีท้�ทำาห์นี้�าท้�กระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากรจูากค์นี้กลุ่มีห์นึี้�งไปส่้ค์นี้
อ้กกลุ่มีห์นึี้�ง
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มรดกความคิดนโยบายสังคมของ ริชาร์ด ทิทมัสส์
Richard Titmuss’s Legacy of Social Policy Ideas

	 แนี้วัคิ์ด้จูากห์นัี้งส่อของ	 ทิทมัีสส์	 เล่มีน้ี้�ได้�รับการนี้ำาไปขยายต่ออย่างแพื่ร่
ห์ลาย	โด้ยเฉพื่าะในี้กลุ่มีนัี้กวิัช้าการท้�โต�แย�งระบบตลาด้และการทำาสวััสดิ้การสังค์มี
ให์�เป็นี้สินี้ค์�า	รวัมีถึุงขยายขอบเขตการโต�แย�งระบบตลาด้ไปส่้ประเด็้นี้ของการซ่ึ่�อ
ขายนี้มีมีารด้าสำาห์รับมีารด้าท้�ไม่ีม้ีนี้ำ�านี้มีเล้�ยงบุตรทารก	(Shearmur,	1997	:	31)
	 การทำาค์วัามีเข�าใจูค์วัามีห์มีายจูากห์นี้ังส่อค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิแบบของขวััญให์�
ถุ้กต�องนัี้�นี้	เริ�มีแรกผู้้�อ่านี้ต�องเข�าใจูบริบททางด้�านี้สุขภาพื่และการรักษาพื่ยาบาล
ในี้ช่้วังเวัลาท้�	ทิทมัีสส์	กล่าวัถึุงด้�วัย	ทิทมัีสส์	นี้ำาเสนี้อประเด็้นี้การบริจูาค์โลหิ์ตในี้
ค์ริสต์ทศึวัรรษ	 1960-1970	 ซึึ่�งเป็นี้ช่้วังเวัลาท้�การแพื่ทย์ในี้ประเทศึอังกฤษและ
ของโลกกำาลังพัื่ฒนี้าโด้ยเฉพื่าะการรักษาด้�วัยวิัธ้ิการผู่้าตัด้	 ทำาให์�ม้ีค์วัามีต�องการ
เล่อด้เป็นี้จูำานี้วันี้มีาก	ประมีาณการว่ัามีากกว่ัาปริมีาณโลหิ์ตท้�ต�องการทั�งห์มีด้ในี้
ช่้วังเวัลา	20	ปีก่อนี้ห์นี้�าน้ี้�	ทำาให์�ค์วัามีต�องการโลหิ์ตมีากเกินี้กว่ัาปริมีาณโลหิ์ตท้�ม้ี
ผู้้�บริจูาค์	(Titmuss,	1974)
	 สถุานี้การณ์ค์วัามีต�องการโลหิ์ตของประเทศึสห์รัฐอเมีริกาม้ีจูำานี้วันี้มีากเช่้นี้
เด้้ยวักับประเทศึอ่�นี้	ๆ	และอาจูม้ีสถุานี้การณ์ท้�เลวัร�ายกว่ัาประเทศึอ่�นี้	เน่ี้�องจูาก
สห์รัฐอเมีริกาไม่ีม้ีแผู้นี้การจูดั้ห์า	สำารอง	และกระจูายโลห์ติจูากส่วันี้กลางเช่้นี้เด้้ยวั
กับประเทศึอ่�นี้	ๆ	ประกอบกับกระบวันี้การจัูด้เก็บ	ตรวัจูสอบ	และกระจูายโลหิ์ต
เป็นี้กระบวันี้การท้�ยาก	 ซัึ่บซึ่�อนี้	และใช้�ต�นี้ทุนี้ส้ง	โด้ยเฉพื่าะในี้ช่้วังเวัลาดั้งกล่าวั
ท้�เทค์โนี้โลย้ยังไม่ีก�าวัห์นี้�า	 และห์ากทำาได้�ไม่ีด้้อาจูต�องทิ�งโลหิ์ตท้�จัูด้ห์ามีาเพื่ราะ
ไม่ีสามีารถุนี้ำาไปใช้�ได้�	 นัี้บเป็นี้การส้ญเส้ยท้�ไม่ีเกิด้ประโยช้น์ี้	 พื่บว่ัา	 ม้ีห์ลาย	 ๆ 
โรงพื่ยาบาลในี้ช่้วังเวัลาดั้งกล่าวัปฏิิเสธิการผู่้าตัด้ให์�ผู้้�ป่วัยเน่ี้�องจูากปัญห์า
การขาด้แค์ลนี้โลหิ์ต	(Busby,	2004	:	61)
	 เม่ี�อ	 ทิทมัีสส์	 นี้ำาร้ปแบบการจูัด้ห์าโลห์ิตของประเทศึอังกฤษและ
สห์รัฐอเมีริกามีาเปร้ยบเท้ยบโด้ยไม่ีได้�ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับบริบทด้�านี้การรักษา
พื่ยาบาลและการจัูด้ห์าโลหิ์ตของสห์รัฐอเมีริกามีาร่วัมีพิื่จูารณาด้�วัย	แมี�ว่ัาจูะเห็์นี้
ค์วัามีแตกตา่งของร้ปแบบการจูดั้ห์าโลหิ์ตอยา่งชั้ด้เจูนี้	แต่อาจูทำาให์�เกิด้ค์วัามีเข�าใจู
ผิู้ด้ได้�ว่ัาระบบการจัูด้ห์าโลหิ์ตและระบบสวััสดิ้การรักษาพื่ยาบาลของประเทศึ
สห์รัฐอเมีริกาให์�ค์วัามีนิี้ยมีกับระบบตลาด้	ซึึ่�งการซ่ึ่�อขายโลหิ์ตอาจูเป็นี้วิัธ้ิการท้�ด้้
ท้�สุด้ภายใต�ค์วัามีจูำาเป็นี้สำาห์รับการรักษาช้้วัิตผู้้�ป่วัย	 โด้ยไม่ีต�องมี้การจัูด้ห์าและ
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สำารองไวั�ล่วังห์นี้�า	รวัมีทั�งในี้ขณะเด้้ยวักันี้นัี้�นี้เองก็ม้ีผู้้�บริจูาค์โลหิ์ตในี้สห์รัฐอเมีริกา
ท้�ไม่ีต�องการค่์าตอบแทนี้ด้�วัยเช่้นี้กันี้
	 นี้อกจูากนัี้�นี้	ทิทมัีสส์	ยังได้�รับการวิัจูารณ์เร่�องการพิื่จูารณาการให์�ของขวััญ
เพ้ื่ยงบางมิีติเท่านัี้�นี้	Sahlins	(cited	in	Bowden,	2010	:	3)	เพื่ราะในี้ค์วัามีเป็นี้
จูริงแล�วัการให์�ของขวััญม้ีร้ปแบบและวััตถุุประสงค์์ท้�ห์ลากห์ลายจูำาแนี้กได้�เป็นี้	3	
ร้ปแบบ	 ค่์อ	 (1)	การให์�โด้ยทั�วัไป	 (Generalized	Reciprocity)	 เป็นี้การให์�โด้ย
ผู้้�ให์�ไม่ีห์วัังผู้ลตอบแทนี้	(2)	การให์�แบบสมีดุ้ล	(Balanced	Reciprocity)	เป็นี้การ
ให์�แบบต่างตอบแทนี้ท้�ผู้้�ให์�และผู้้�รับค์าด้ห์วัังวั่าจูะได้�สิ�งตอบแทนี้เท่า	 ๆ	 กับสิ�งท้�
ตนี้ให์�	(3)	การให์�เชิ้งลบ	(Negative	Reciprocity)	เป็นี้การให์�ท้�ผู้้�ให์�ห์วัังจูะได้�สิ�ง
ตอบแทนี้มีากกว่ัาสิ�งท้�ตนี้เองให์�ไปโด้ย	ทิทมัีสส์	เล่อกการให์�โด้ยทั�วัไปมีาใช้�อธิิบาย
เพ้ื่ยงร้ปแบบเด้้ยวัเท่านัี้�นี้
	 สำาห์รับประเด็้นี้การปกปิด้ข�อม้ีลสำาคั์ญของผู้้�ขายโลหิ์ตท้�ส่งผู้ลต่อคุ์ณภาพื่
โลหิ์ตซึึ่�งทำาให์�เกิด้อันี้ตรายแก่ผู้้�ซ่ึ่�อโลหิ์ตและ	 ทิทมัีสส์	 ยกขึ�นี้เป็นี้เห์ตุผู้ลท้�ไม่ี
สนัี้บสนุี้นี้การขายโลหิ์ตนัี้�นี้	ในี้ปัจูจุูบันี้เทค์โนี้โลยก้ารตรวัจูสอบคุ์ณภาพื่โลหิ์ตทำาได้�
สะด้วักและม้ีต�นี้ทุนี้ตำ�ากว่ัาในี้อด้้ตมีาก	 รวัมีทั�งระบบจัูด้เก็บข�อม้ีลผู้้�บริจูาค์และ
ผู้้�ขายโลหิ์ตท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่ทำาให์�ห์น่ี้วัยงานี้สามีารถุตรวัจูสอบคุ์ณภาพื่ของโลหิ์ต
และคั์ด้กรองผู้้�ขายโลหิ์ตท้�ปกปิด้ข�อม้ีลทำาให์�ไม่ีสามีารถุมีาขายโลหิ์ตได้�อ้กต่อไป
 สวัสดิการสังคมแบบเล่อกสรรและสวัสดิการสังคมแบบท่ัวถึง 
	 สวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีท้�ผู้้�รับต�องผู่้านี้เกณฑ์์การ
ทด้สอบค์วัามีจูำาเป็นี้	(Mean	test)	ว่ัาเป็นี้ผู้้�เด่้อด้ร�อนี้สมีค์วัรได้�รับสวััสดิ้การสังค์มี
จูริง	 เห์ตุผู้ลสำาคั์ญประการห์นึี้�งสำาห์รับการจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรร	 ค่์อ	
การเข�าใจูว่ัาการจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงให์�เห์มีาะสมีสำาห์รับทุกค์นี้ไม่ีสามีารถุ
กระทำาได้�	วิัธ้ิการท้�ด้้ท้�สุด้	ค่์อ	การยกเลิกการสวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงและใช้�การ
จัูด้สวััสดิ้การสังค์มีด้�วัยกลไกตลาด้แทนี้โด้ยเช่้�อว่ัาสามีารถุสนี้องค์วัามีต�องการของ
แต่ละบุค์ค์ลได้�ตรงค์วัามีต�องการมีากท้�สุด้	สำาห์รับค์นี้ท้�ไม่ีม้ีกำาลังซ่ึ่�อสวััสดิ้การสังค์มี
จูากระบบตลาด้รัฐจูะด้้แลด้�วัยสวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรโด้ยใช้�เกณฑ์์การขาด้
กำาลังซ่ึ่�อห์ร่อค์วัามียากจูนี้เป็นี้เกณฑ์์การทด้สอบสิทธิิท้�จูะได้�รับสวััสดิ้การสังค์มี	
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	 สวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรม้ีจุูด้อ่อนี้ประการห์นึี้�ง	ค่์อ	การเช่้�อว่ัาการจัูด้
สวััสดิ้การสังค์มีสำาห์รับค์นี้ท้�ไม่ีสามีารถุช่้วัยตนี้เองได้�นัี้�นี้เป็นี้ภาระของสังค์มีส่งผู้ล
ให์�การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีนัี้�นี้ไม่ีม้ีคุ์ณภาพื่เช่้นี้เด้้ยวักับสวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุง
	 สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงเป็นี้สิทธิิทางสังค์มี	(Social	Right)	สำาห์รับพื่ลเม่ีอง
ของรัฐด้�วัยระบบกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากรท้�นี้ำางบประมีาณมีาจูากภาษ้อากรท้�รัฐ
จัูด้เก็บจูากประช้าช้นี้โด้ยประช้าช้นี้จูะเล่อกใช้�สิทธิิน้ี้�ห์ร่อไม่ีก็ได้�ตามีค์วัามีประสงค์์
ของแต่ละบุค์ค์ลซึึ่�งระบบตลาด้ห์ร่อค์รอบค์รัวัไม่ีสามีารถุจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบ
ทั�วัถึุงน้ี้�ได้�	
	 เห์ตุผู้ลห์ลักของการจัูด้สวััสดิ้การแบบทั�วัถึุง	 (Universal	Welfare)	 ค่์อ	
การทำาให์�ประช้าช้นี้ทุกค์นี้สามีารถุเข�าถึุงและได้�รับสวััสดิ้การสังค์มี	 โด้ยไม่ีเกิด้
ค์วัามีอาย	ส้ญเส้ยศัึกดิ้�ศึร้	ห์ร่อส้ญเส้ยค์วัามีเค์ารพื่ในี้ตนี้เอง	รวัมีทั�งไม่ีทำาให์�ผู้้�รับ
สวััสดิ้การสังค์มีกลายเปน็ี้ค์นี้ท้�ด้�อยกว่ัาค์นี้อ่�นี้ในี้สงัค์มี	นี้ำาไปส่้การถุ้กต้ตราวัา่เป็นี้	
“ภาระของสังค์มี”	(Public	Burden)	ในี้ท�ายท้�สุด้	(Titmuss,	1968	:	40)
	 สวััสดิ้การสังค์มีท้�ใช้�กลไกตลาด้ในี้การจูัด้สรรนัี้�นี้จูะถุ้กจูำากัด้ไวั�เฉพื่าะผู้้�มี้
กำาลังซ่ึ่�อเท่านัี้�นี้	 สำาห์รับผู้้�ท้�ขาด้กำาลังซ่ึ่�อจูะถุ้กก้ด้กันี้ไม่ีสามีารถุเข�าถึุงสวััสดิ้การ
สังค์มีแบบน้ี้�ได้�	การถุ้กก้ด้กันี้จูะทำาให์�ผู้้�ไม่ีม้ีกำาลังซ่ึ่�อกลายเปน็ี้ค์นี้ท้�ด้�อยกว่ัาค์นี้อ่�นี้ๆ	
ในี้สังค์มี	
	 นี้อกจูากห์ลักการทำาให์�เป็นี้สิทธิิทางสังค์มีของพื่ลเม่ีองเพ่ื่�อลด้การด้�อยค่์า
และต้ตราผู้้�รับสวััสดิ้การสังค์มีแล�วั	การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงยงัม้ีเป้าห์มีาย	
“การป้องกันี้”	 ปัญห์าต่าง	 ๆ	 ท้�จูะเกิด้ขึ�นี้ห์ากประช้าช้นี้ไม่ีได้�รับสวััสดิ้การสังค์มี	
เช่้นี้	ค์วัามีไม่ีร้�	ค์วัามียากจูนี้	ค์วัามีเจ็ูบป่วัย	โรค์ระบาด้	ฯลฯ	ห์ากปัญห์าเห์ล่าน้ี้�
เกิด้ขึ�นี้จูะทำาให์�สังค์มีส้ญเส้ยทรัพื่ยากรสำาห์รับการแก�ปัญห์ามีากกว่ัาการป้องกันี้	
รวัมีทั�งป้องกันี้ไมี่ให์�เกิด้ช้นี้ชั้�นี้ทางสังค์มีต่อบุค์ค์ลและค์รอบค์รัวัท้�ประสบปัญห์า
และต�องรับสวััสดิ้การสังค์มีเพ่ื่�อแก�ไขปัญห์าเห์ล่านัี้�นี้			
	 ทิทมัีสส์	เห็์นี้พื่�องกับ	เบนี้ท์ล้ย์	 กิลเบิร์ต	(Bentley,	1966)	ผู้้�เข้ยนี้ห์นัี้งส่อ	
“พัื่ฒนี้าการของการประกันี้ภัยแห่์งช้าติ	 :	 จุูด้กำาเนิี้ด้ของรัฐสวััสดิ้การ”	 (The	
Evolution	of	National	Insurance	:	The	Origins	of	the	Welfare	State)	ซึึ่�ง
เสนี้อให์�รัฐจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงให์�ประช้าช้นี้เพ่ื่�อป้องกันี้ปัญห์าสังค์มีท้�จูะ
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เกิด้ขึ�นี้	 ประกอบด้�วัย	 เบ้�ยยังช้้พื่สำาห์รับผู้้�เกษ้ยณอายุจูากการทำางานี้	 การรักษา
พื่ยาบาล	การประกันี้สังค์มีสำาห์รับผู้้�ตกงานี้	และอาห์ารกลางวัันี้สำาห์รับเด็้กนัี้กเร้ยนี้		
	 ระบบสวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงม้ีค์วัามีซัึ่บซึ่�อนี้และเก้�ยวัข�องกับรัฐและ
ประช้าช้นี้ในี้ห์ลายๆ	 เร่�อง	 เช่้นี้	 การถุ่อเป็นี้ภารกิจูของรัฐ	 การตรากฏิห์มีาย	
การสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณการค์ลัง	(การจัูด้เก็บภาษ้	การจัูด้ทำางบประมีาณ)	ฯลฯ	
ข�อพิื่จูารณาสำาห์รับการเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรห์ร่อแบบทั�วัถึุง	ไม่ีว่ัาจูะ
เป็นี้การบริการ	 การสนัี้บสนุี้นี้ทางการเงินี้	 ห์ร่อการจัูด้ทำาสาธิารณ้ปโภค์	 ค่์อ	
(Titmuss,	1968	:	42)
	 1)	ลักษณะและท้�มีาของสิทธิิท้�บุค์ค์ลจูะอ�างเพ่ื่�อการใช้�สวััสดิ้การสังค์มี	เช่้นี้	
สิทธิิการเป็นี้พื่ลเม่ีอง	 สิทธิิตามีตามีกฏิห์มีาย	 สิทธิิตามีสัญญา	 สิทธิิจูากการร่วัมี
จู่าย	รวัมีทั�งการใช้�ดุ้ลยพิื่นิี้จูในี้การม้ีและใช้�สิทธิิสวััสดิ้การสังค์มี
	 2)	ใค์ร	ค่์อ	ผู้้�ม้ีสิทธิิได้�รับสวััสดิ้การสังค์มี	การได้�รับสิทธิิจูะขึ�นี้อย้กั่บลักษณะ
ของบุค์ค์ล	 ลักษณะของค์รอบค์รัวั	 ลักษณะของชุ้มีช้นี้	 ขอบเขตท้�อย้่อาศัึย	 ห์ร่อ
ลักษณะทางช้้วัภาพื่และสงัค์มี	ห์ร่อไมี	่รวัมีทั�งห์ลักการได้�มีาซึึ่�งสิทธิิสวััสดิ้การสังค์มี
	 3)	วิัธ้ิการจัูด้สรรงบประมีาณ	การเข�าถึุง	และการใช้�ประโยช้น์ี้จูากสวััสด้กิาร
สังค์มี	สำาห์รับ	ทิทมัีสส์	สวััสดิ้การสังค์มีท้�จูะนัี้บเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุง	ค่์อ	
สวััสดิ้การสังค์มีท้�เป็นี้สิทธิิทางสังค์มีของพื่ลเม่ีองท้�จัูด้ด้�วัยวิัธ้ิการกระจูายซึ่ำ�า
ทรัพื่ยากรโด้ยใช้�งบประมีาณจูากระบบภาษ้	 และเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีท้�ไม่ีขึ�นี้อย้่
กับคุ์ณลักษณะของบุค์ค์ล	ค์รอบค์รัวั	ห์ร่อชุ้มีช้นี้	สิทธิิสวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุง
ค์รอบค์ลุมีประช้าช้นี้ทุกค์นี้ในี้ทุกพ่ื่�นี้ท้�ของรัฐ	 โด้ยประช้าช้นี้สามีารถุเล่อก
ตัด้สินี้ใจูได้�เองว่ัาจูะใช้�ห์ร่อไม่ีใช้�สิทธิิสวััสดิ้การใด้	ๆ	ไม่ีขึ�นี้อย้่อย้่กับดุ้ลยพิื่นิี้จูของ
ผู้้�อ่�นี้
	 สวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรแมี�ในี้ทางห์นึี้�งจูะก่อให์�เกิด้การเล่อกปฏิิบัติ
และการต้ตราผู้้�รับสวััสดิ้การสังค์มีในี้ทางลบ	 แต่สามีารถุนี้ำามีาใช้�ประโยช้น์ี้	 ซึึ่�ง	
ทิทมัีสส์	เร้ยกวิัธ้ิการน้ี้�ว่ัา	“การเล่อกปฏิิบัติทางบวัก”	(Discrimination	positively)	
ใช้�เป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีส่วันี้เสริมีเพ่ื่�อปิด้ช่้องว่ัางและช่้วัยให์�บางค์นี้สามีารถุเข�าถึุง
สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงสำาห์รับทุกค์นี้ได้�ซึึ่�งห์ากขาด้สวััสด้ิการสังค์มีแบบ
เล่อกสรรน้ี้�แล�วัค์นี้กลุ่มีน้ี้�จูะไม่ีสามีารถุเข�าถึุงสวััสดิ้การสังค์มีท้�ต�องการได้�เลย	เช่้นี้	
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การให์�เงินี้สนัี้บสนุี้นี้เพ่ื่�อให์�ให์�เด็้กในี้ค์รอบค์รัวัยากจูนี้สามีารถุเข�าส่้ระบบโรงเร้ยนี้
ท้�รัฐจัูด้เป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุงได้�	ซึึ่�งห์ากไม่ีได้�รับเงินี้สนัี้บสนุี้นี้ดั้งกล่าวัเด็้ก
ในี้ค์รอบค์รัวัยากจูนี้เห์ล่าน้ี้�จูะไม่ีสามีารถุเข�าศึึกษาในี้ระบบโรงเร้ยนี้ได้�	ฯลฯ	

สวัสดิการสังคมของไทยจำาแนกตามแนวคิดของทิทมัสส์
	 ประเทศึไทยรับเอาแนี้วัคิ์ด้สวััสดิ้การสังค์มีของ	ทิทมัีสส์	ผู่้านี้ระบบการศึึกษา
สวััสดิ้การสังค์มีในี้ระดั้บอุด้มีศึึกษาและแพื่ร่กระจูายส่้การปฏิิบัติ	สวััสดิ้การสังค์มี
ของไทยจัูด้ทำาขึ�นี้กับบริบททางเศึรษฐกิจู	สังค์มี	และการเม่ีอง	ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อ
แก�ปัญห์าสังค์มีในี้แต่ละช่้วังเวัลา	รวัมีถึุงวััตถุุประสงค์์ทางการเม่ีองเพ่ื่�อสร�างค์วัามี
นิี้ยมีทางการเม่ีอง	 เข่นี้	 นี้โยบายประช้านี้ิยมี	 โค์รงการไทยเข�มีแข็ง	 โค์รงการ
ประช้ารัฐ	ฯลฯ	สวััสดิ้การสังค์มีของไทยประกอบด้�วัย	สวััสดิ้การสังค์มีแบบสถุาบันี้
ห์ร่อแบบทั�วัถึุงสำาห์รับทุกค์นี้	 และสวััสดิ้การสังค์มีแบบส่วันี้ท้�เห์ล่อห์ร่อแบบ
เล่อกสรร	รวัมีทั�งสวััสดิ้การสังค์มีแบบผู้ลสัมีฤทธิิ�ทางอุตสาห์กรรมีห์ร่อการประกันี้
สังค์มี
	 สวััสดิ้การสังค์มีของไทยในี้ยคุ์เริ�มีต�นี้ท้�สำาคั์ญ	ค่์อ	สวััสดิ้การด้�านี้สุขภาพื่และ
ด้�านี้การศึึกษาซึึ่�งรัฐบาลพื่ยายามีจัูด้ให์�เป็นี้สวััสดิ้การสำาห์รับทุกค์นี้	 แต่ภายใต�
เง่�อนี้ไขข�อจูำากัด้ของงบประมีาณและการกระจูายค์วัามีเจูริญส่้เขตช้นี้บทอย่าง
ล่าช้�าทำาให์�การจัูด้สวััสดิ้การทั�ง	2	ประเภท	จูำากัด้อย้ใ่นี้เฉพื่าะเม่ีองห์ลวังและเม่ีอง
ให์ญ่เท่านัี้�นี้	 ประเทศึไทยมี้แผู้นี้การศึึกษาฉบับแรก	 ค่์อ	 แผู้นี้พัื่ฒนี้าการศึึกษา
พุื่ทธิศัึกราช้	2475	ภายห์ลังจูากเปล้�ยนี้ผู่้านี้จูากระบอบสมีบ้รณาญาสิทธิิราช้ย์มีา
เป็นี้ระบอบประช้าธิิปไตย	ค์ณะราษฎร์กำาห์นี้ด้ให์�สทิธิิได้�รบัการศึึกษาเป็นี้สิทธิิขั�นี้
พ่ื่�นี้ฐานี้ของเด็้กไทยทุกค์นี้โด้ยกำาห์นี้ด้ไวั�ในี้รัฐธิรรมีน้ี้ญ	พุื่ทธิศัึกราช้	2475	ให์�รัฐ
ม้ีภารกิจูจัูด้การศึึกษาพ่ื่�นี้ฐานี้ภาค์บังคั์บแก่เด็้กไทยทุกค์นี้อย่างเท่าเท้ยมี	 โด้ยม้ี
เป้าห์มีายท้�สำาคั์ญ	ค่์อ	1)	การส่บต่อสถุานี้ภาพื่ของระบบการศึึกษาในี้ฐานี้ะเค์ร่�อง
ม่ีอของรัฐในี้การสร�างกำาลังค์นี้สำาห์รับภาค์รัฐและเอกช้นี้	 2)	 ให์�ค์วัามีร้�ด้�านี้การ
ปกค์รองในี้ระบอบประช้าธิิปไตยแก่ผู้้�เร้ยนี้	 และ	 3)	 เป็นี้เค์ร่�องม่ีอในี้การสร�าง
พื่ลเม่ีองในี้ร้ปแบบท้�รัฐต�องการ	แต่การศึึกษาในี้ช่้วังเวัลาดั้งกล่าวักระจุูกตัวัอย้่ในี้
เม่ีองห์ลวังและเม่ีองให์ญ่ด้�วัยข�อจูำากัด้ด้�านี้ทรัพื่ยากรและค์วัามีสามีารถุในี้การ	
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กระจูายค์วัามีเจูริญ	ส่งผู้ลให์�ปรากฎช่้องว่ัางทางการศึึกษาระห์ว่ัางเม่ีองกับช้นี้บท
ผู้้�ท้�อย้่อาศัึยในี้เม่ีองห์ลวังและเม่ีองให์ญ่ม้ีโอกาสในี้การศึึกษาส้งกว่ัาภ้มิีภาค์อ่�นี้	ๆ	
ค์รอบค์รวััยากจูนี้โด้ยเฉพื่าะค์รอบค์รวััท้�อย้ถิุ่�นี้ทุรกันี้ด้ารท้�ม้ีข�อจูำากัด้ในี้การเข�าถึุง
การเร้ยนี้มีากกว่ัาค์รอบค์รัวัอ้�นี้	ๆ	(พื่งษ์เทพื่	สันี้ติกุล,	2563)
	 ต่อมีาเมี่�อเศึรษฐกจิูของไทยเตบิโตขึ�นี้ระบบสวััสด้กิารสงัค์มีได้�ขยายขอบเขต
ค์รอบค์ลุมีประช้ากรและพ่ื่�นี้ท้�อย่างต่อเน่ี้�อง	และต่อมีาได้�กลายเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มี
แบบทั�วัถึุงท้�เป็นี้สิทธิิพื่ลเม่ีอง	สำาห์รับสวััสดิ้การสังค์มีบางประเภท	เช่้นี้	สวััสดิ้การ
สำาห์รับค์นี้ยากจูนี้	 ยังค์งร้ปแบบสวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรด้�วัยการทด้สอบ
ค์วัามีต�องการของผู้้�รับประโยช้น์ี้ว่ัาเป็นี้ผู้้�ม้ีค์วัามีต�องการท้�แท�จูริง	
	 ในี้ขณะเด้้ยวักันี้รัฐไทยใช้�สวััสดิ้การสังค์มีแบบเล่อกสรรเชิ้งบวักสำาห์รับการ
เติมีเต็มีช่้องว่ัางท้�เป็นี้เห์ตุให์�ค์นี้บางกลุ่มีไมี่สามีารถุเข�าถึุงสิทธิิสวััสดิ้การได้�	 เช่้นี้	
กองทุนี้เงินี้ก้�ย่มีเพ่ื่�อการศึึกษาสำาห์รับค์นี้ท้�ไม่ีสามีารถุส่้ระบบการศึึกษาได้�เพื่ราะ
ค์วัามียากจูนี้	 เพ่ื่�อสร�างโอกาสทางการศึึกษาอันี้จูะนี้ำาไปส่้โอกาสอ่�นี้	 ๆ	 ทัด้เท้ยมี
กับค์นี้ทั�วัไปในี้สังค์มี

สรุปและอภิปราย
	 เราสามีารถุจูำาแนี้กสวััสดิ้การสังค์มีเป็นี้	 2	 ขั�วัตรงข�ามีกันี้	 จูะประกอบด้�วัย
ฝ่ายซึ่�ายท้�รัฐเป็นี้ผู้้�จัูด้สวััสดิ้การสังค์มี	 โด้ยไม่ีนี้ำาเร่�องเฉพื่าะบุค์ค์ลท้�ประกอบด้�วัย	
สถุานี้การณ์แวัด้ล�อมี	ค์วัามีเช่้�อ	และค์วัามีต�องการ	มีาเป็นี้ปัจูจัูยกำาห์นี้ด้นี้โยบาย
และจัูด้ห์าสวััสดิ้การสังค์มีแก่พื่ลเม่ีองของตนี้	
	 สำาห์รับรัฐฝ่ายขวัาท้�ยึด้ห์ลักเสร้นิี้ยมีเป็นี้ห์ลักการพ่ื่�นี้ฐานี้ในี้การตัด้สินี้ใจู
กำาห์นี้ด้นี้โยบายสาธิารณะ	 พื่ลเม่ีองม้ีสิทธิิเสร้ภาพื่เต็มีท้�ในี้การตัด้สินี้ใจูเล่อก
แนี้วัทางการด้ำาเนี้นิี้ช้้วิัตของตนี้เอง	รวัมีทั�งเร่�องสวััสด้กิารสังค์มี	ซึึ่�งรัฐท้�ยดึ้แนี้วัทาง
เสร้นิี้ยมีให์�กลไกตลาด้เปน็ี้กลไกห์ลกัสำาห์รับการตอบสนี้องค์วัามีต�องการสวััสดิ้การ
สังค์มีแก่พื่ลเม่ีองผู่้านี้การซ่ึ่�อขาย	โด้ยรัฐไม่ีเข�าไปแทรกแซึ่งห์ร่อแทรกแซึ่งนี้�อยท้�สุด้
เพ่ื่�อให์�กลไกตลาด้ทำาห์นี้�าท้�สร�างการแข่งขันี้ได้�อย่างม้ีประสิทธิิภาพื่
	 สำาห์รับกลุ่มีบุค์ค์ลท้�ม้ีข�อโต�แย�งกับแนี้วัทางเสร้นี้ิยมีโด้ยเฉพื่าะเร่�อง
สวััสดิ้การสังค์มีของพื่ลเม่ีอง	 ซึึ่�งไม่ีต�องการให์�ถุ้กจูำากัด้โด้ยระบบกลไกตลาด้
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เพ้ื่ยงประการเด้้ยวั	 ต�องการให์�รัฐให์�อำานี้าจูแทรกแซึ่งสวััสดิ้การสังค์มีพ่ื่�นี้ฐานี้
บางประเภทท้�ส่งผู้ลต่อค์วัามียุติธิรรมีในี้สังค์มี	เช่้นี้	การศึึกษา	การรักษาพื่ยาบาล	
ท้�อย้่อาศัึย	ฯลฯ	
	 โด้ยส่วันี้ให์ญ่แล�วังานี้ด้�านี้สวััสดิ้การสังค์มีของอังกฤษในี้ช่้วังเวัลานัี้�นี้
ถุ้กมีองว่ัาเป็นี้การจัูด้สวััสดิ้การสำาห์รับค์นี้จูนี้	 และเป็นี้ภาระของสังค์มีท้�จูะส่งผู้ล
ด้�านี้ลบต่อการเติบโตและการบรรลุประสิทธิิภาพื่ส้งสุด้ของระบบเศึรษฐกิจูโด้ย
รวัมี	ทิทมัีสส์	เห็์นี้ว่ัาเป็นี้การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีดั้งกล่าวัไม่ีเห์มีาะสมีและไม่ีเพ้ื่ยง
พื่อสำาห์รับสถุานี้การณ์ทางสังค์มีท้�อังกฤษประสบอย้่ในี้ขณะนัี้�นี้
	 การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีท้�ไม่ีเห์มีาะสมีและเพ้ื่ยงพื่อดั้งกล่าวั	ได้�รับอิทธิิพื่ลทาง
ค์วัามีคิ์ด้จูากกฏิห์มีายค์วัามียากจูนี้	(Poor	law)	ท้�จัูด้ทำาขึ�นี้เพ่ื่�อสนัี้บสนุี้นี้เศึรษฐกจิู
ระบบอุตสาห์กรรมีท้�มุ่ีงเนี้�นี้ให์�เกิด้การแข่งขันี้ในี้การจัูด้สรรทรัพื่ยากรให์�ม้ี
ประสทิธิิภาพื่มีากท้�สุด้โด้ยการใช้�กลไกตลาด้และการตรวัจูสอบค์วับค์มุีตนี้เองของ
ระบบอันี้จูะนี้ำามีาซึึ่�งสวััสดิ้การส้งสุด้ต่อประช้าช้นี้	แนี้วัคิ์ด้น้ี้�ทำาให์�ค์นี้จูนี้กลายเป็นี้
ปัญห์าและภาระของสังค์มีท้�ต�องกำาจัูด้ค์วัามียากจูนี้ออกไปเช่้นี้เด้้ยวักับการกำาจัูด้
อาช้ญากรรมีอ่�นี้	ๆ 	Polanyi	(cited	in	Titmuss,1965	:	15)	การมีองค์วัามียากจูนี้
และปญัห์าสังค์มีอ่�นี้	ๆ 	เป็นี้ภาระของสงัค์มี	ประกอบกบัการใช้�วิัธ้ิการทำาสอบค์วัามี
จูำาเป็นี้	(Mean	test)	ส่งผู้ลให์�บุค์ค์ลท้�ตกอย้ใ่นี้เกณฑ์์รับสวััสดิ้การสังค์มีกลายเป็นี้
ค์นี้ท้�สร�างปัญห์าให์�กับสังค์มีและถุ้กสังค์มีต้ตราในี้ฐานี้ะภาระท้�เป็นี้อุปสรรค์
ต่อค์วัามีเจูริญก�าวัห์นี้�าของเศึรษฐกิจูและสังค์มี
	 กล่าวัได้�ว่ัา	 สวััสดิ้การสังค์มีท้�ยึด้ห์ลักการจูากกฏิห์มีายค์วัามียากจูนี้จัูด้ขึ�นี้
เพ่ื่�อการค์วับคุ์มีสังค์มีให์�เป็นี้ไปตามีทิศึทางท้�ตอบสนี้องการเติบโตทางเศึรษฐกิจู	
กิจูกรรมีท้�รัฐจัูด้ขึ�นี้สำาห์รับกลุ่มีบุค์ค์ลท้�ไม่ีสามีารถุตอบสนี้องค์วัามีต�องการ
สวััสดิ้การของตนี้เองได้�	ค่์อ	การฝึกอาช้้พื่	การจัูด้ห์างานี้	ฯลฯ	ม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อ
ให์�กลุ่มีเป้าห์มีายกลับเข�าส่้ระบบการจู�างงานี้และห์ลุด้พื่�นี้จูากการเป็นี้ภาระของ
สังค์มี	
	 ในี้สังค์มีท้�เทค์โนี้โลยม้้ีบทบาทอยา่งส้งในี้ระบบอุตสาห์กรรมี	สวััสดิ้การสังค์มี
ท้�เห์มีาะสมีท้�สุด้	ค่์อ	การกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากรโด้ยใช้�งบประมีาณจูากภาษ้อากรท้�
รัฐจัูด้เก็บจูากประช้าช้นี้	และค์วัรเป็นี้การกระจูายซึ่ำ�าทรัพื่ยากรท้�ไม่ีก่อให์�เกิด้การ
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เล่อกปฏิิบัติ	 แต่ห์ากจูะม้ีการเล่อกปฏิิบัติต�องเป็นี้การเล่อกปฏิิบัติเชิ้งบวักเท่านัี้�นี้	
ห์ร่อเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีท้�เป็นี้สิทธิิของพื่ลเม่ีองทุกค์นี้โด้ยปราศึจูากอุปสรรค์ท้�มีา
จูากเช่้�อช้าติ	ศึาสนี้า	ส้ผิู้วั	ค์วัามีเช่้�อ	ไม่ีทำาให์�ผู้้�รับสวััสดิ้การสังค์มีกลายเป็นี้บุค์ค์ล
ชั้�นี้สองท้�ส้ญเส้ยศัึกดิ้�ศึร้ค์วัามีเป็นี้มีนุี้ษย์	 และลด้ทอนี้ค์วัามีเค์ารพื่ในี้ตนี้เอง	 เช่้นี้	
สวััสดิ้การการศึึกษา	 การรักษาพื่ยาบาล	 ท้�รัฐจัูด้ให์�เป็นี้สิทธิิองพื่ลเม่ีองโด้ย
ปราศึจูากอุปสรรค์ท้�มีาจูากค์วัามีแตกต่างทางเศึรษฐานี้ะ	สถุานี้ะทางสังค์มี	ศึาสนี้า	
ค์วัามีเช่้�อ	ค์วัามีแตกต่างทางกายภาพื่อ่�นี้	ๆ	
	 งานี้ของ	ทิทมัีสส์	ฉายภาพื่สวััสดิ้การสังค์มีท้�เป็นี้สาเห์ตุค์วัามีแตกแยกและ
สร�างค์วัามีอยุติธิรรมีในี้สังค์มีโด้ยม้ีวััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อสร�างภราด้รภาพื่ทางสังค์มี	
(Mann,	2009	:	1-2)	
	 ทิทมัีสส์	 ต่อต�านี้และช้้�ให์�เห็์นี้ถึุงอันี้ตรายของระบบสวััสด้ิการสังค์มีท้�จัูด้ทำา
ขึ�นี้ภายใต�แนี้วัคิ์ด้การต้ตราค์นี้จูนี้ในี้สังค์มีว่ัาเป็นี้ค์นี้ข้�เก้ยจู	ขาด้ค์วัามีฉลาด้เฉล้ยวั	
และเป็นี้ค์นี้ท้�ด้�อยค่์ากว่ัาค์นี้อ่�นี้ๆ	ในี้สังค์มี	และสร�างภาระทางภาษ้อันี้ห์นัี้กห์น่ี้วัง
แก่ค์นี้ชั้�นี้กลาง	 ในี้ขณะท้�ไปค์ำ�าจุูนี้ช่้วัยเห์ล่อค์นี้ชั้�นี้ล่างของสังค์มี	 รวัมีทั�งม้ี
วััตถุุประสงค์์เพ่ื่�อจัูด้การกับผู้้�ม้ีพื่ฤติกรรมีต่อต�านี้สังค์มีท้�รัฐบาลเห็์นี้ว่ัาเป็นี้ภัยต่อ
เสถุ้ยรภาพื่ของรัฐบาล	ขัด้กับภารกิจูของรัฐท้�ต�องป้องกันี้การเกิด้ชั้�นี้ทางสังค์มี	รวัมี
ทั�งเช่้�อว่ัาเจูตจูำานี้งร่วัมีของค์นี้ในี้สังค์มีนี้ำาไปส่้สวััสดิ้การสังค์มีแบบทั�วัถึุง			
	 สวััสดิ้การสังค์มีเป็นี้ภาพื่สะท�อนี้ของรัฐสวััสดิ้การ	ท้�แสด้งให์�เห็์นี้อุด้มีการณ์
และนี้โยบายท้�เป็นี้ร้ปธิรรมี	ประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มีท้�ประช้าช้นี้ได้�รับจูะเป็นี้
สัด้ส่วันี้ท้�เห์มีาะสมีและขึ�นี้อย้กั่บกับพัื่ฒนี้าการทางเศึรษฐกจิู	สังค์มี	การเม่ีอง	และ
ค์วัามีมัี�งคั์�งของแต่ละสังค์มี	
	 ค์วัามีค์ิด้ของ	 ทิทมัีสส์	 ท้�เช่้�อว่ัา	 สวััสดิ้การสังค์มีท้�จัูด้โด้ยระบบตลาด้ไมี่
สามีารถุตอบสนี้องค์วัามีต�องการของค์นี้ในี้สังค์มีททั�วั	ๆ	ได้�เป็นี้จูริงในี้ช่้วังเวัลาท้�	
ทิทมัีสส์	 ศึึกษาและนี้ำาเสนี้อ	 แต่ปัจูจุูบันี้ค์วัามีคิ์ด้ดั้งกล่าวัได้�ล�าสมัียและเป็นี้การ
มีองข�ามีค์วัามีก�าวัห์นี้�าของสวััสด้ิการสังค์มีในี้ระบบตลาด้	 ท้�สามีารถุตอบสนี้อง
ค์วัามีต�องการของค์นี้ได้�อยา่งเห์มีาะสมีและม้ีค์วัามียด่้ห์ยุน่ี้ในี้การปรับให์�สอด้ค์ล�อง
กับค์วัามีต�องการท้�ห์ลากห์ลายได้�



307

13

มรดกความคิดนโยบายสังคมของ ริชาร์ด ทิทมัสส์
Richard Titmuss’s Legacy of Social Policy Ideas

	 ทิทมัีสส์	 เป็นี้นัี้กวิัช้าการท้�ก�าวัห์นี้�ากว่ัานัี้กวิัช้าการในี้ยุค์เด้้ยวักันี้	 ห์ลักฐานี้
เชิ้งประจัูกษ์ท้�สำาคั์ญ	ค่์อ	ในี้การศึึกษานี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี	ทิทมัีสส์	
ให์�ค์วัามีสำาคั์ญกับปัจูจัูยในี้การศึึกษา	3	ประการ	ได้�แก่	คุ์ณธิรรมี	(Moral)	การเม่ีอง
และสถุาบันี้	(Politic	and	Institution)	และเศึรษฐกิจู	(Economic)	ในี้ขณะท้�นัี้ก
วิัช้าการในี้ยุค์เด้้ยวักันี้ให์�ค์วัามีสนี้ใจูเพ้ื่ยงแค่์	1	ห์ร่อ	2	เท่านัี้�นี้		(Titmus,	1974	:	5)
 มิติด้านคุณธรรม	 ทิทมัีสส์	 เช่้�อว่ัาไม่ีสามีารถุละเลยได้�	 เน่ี้�องจูากมีนุี้ษย์ม้ี	
“ค์วัามีต�องการพ่ื่�นี้ฐานี้”	 (Basic	 Needs)	 และ	 “ค์วัามีสัมีพัื่นี้ธ์ิท้�จูำาเป็นี้ต่อกันี้”	
(Necessary	Mutual	Relations)	ท้�เกิด้ขึ�นี้จูากการเป็นี้สมีาชิ้กร่วัมีชุ้มีช้นี้เด้้ยวักันี้	
การก้ด้กันี้ไมีใ่ห์�บุค์ค์ลเข�าถึุงค์วัามีจูำาเป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้และค์วัามีสมัีพัื่นี้ธ์ิท้�จูำาเปน็ี้ต่อกันี้	
เป็นี้การด้้ห์มิี�นี้และลด้ทอนี้ศึกัดิ้�ศึร้ค์วัามีเปน็ี้มีนุี้ษย์	และเปน็ี้สาเห์ตุของค์วัามีทกุข์
ทางใจูและทางสังค์มีท้�บุค์ค์ลจูะได้�รับเม่ี�อตกเป็นี้ผู้้�ถุ้กก้ด้กันี้
	 ค์วัามีต�องการพ่ื่�นี้ฐานี้ในี้แต่ละสังค์มีท้�	 ทิทมัีสส์	 กล่าวัถึุง	 นัี้�นี้ไม่ีได้�กำาห์นี้ด้
ตายตัวัว่ัาห์มีายถึุงอะไรบ�าง	แต่จูะแตกต่างกันี้ไปขึ�นี้อย้่กับสถุานี้การณ์และบริบท
แวัด้ล�อมีด้�านี้เศึรษฐกิจู	สังค์มี	การเม่ีอง	และวััฒนี้ธิรรมีเป็นี้สำาคั์ญ	ค์วัามีต�องการ
พ่ื่�นี้ฐานี้ท้�จูำาเป็นี้ต่อการด้ำารงช้้พื่ของค์นี้ท้�	ทิทมัีสส์	เช่้�อว่ัาทุกสังค์มีพึื่งต�องม้ี	ได้�แก่	
ท้�อย้่อาศัึยท้�เห์มีาะสมี	อาช้้พื่และรายได้�ท้�พื่อเพ้ื่ยง	การรักษาพื่ยาบาล	การศึึกษา
ในี้ระดั้บท้�จูำาเป็นี้ต่อการด้ำาเนิี้นี้ช้้วิัต	ค์วัามีปลอด้ภัย	รวัมีถึุงการม้ีส่วันี้ร่วัมีในี้สังค์มี
ในี้ฐานี้ะพื่ลเม่ีองท้�ได้�รับการยอมีรับจูากรัฐ	 แต่	 ทิทมัีสส์	 ไม่ีได้�กำาห์นี้ด้ตายตัวัว่ัา
ค์วัามีจูำาเป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้ต�องประกอบด้�วัยอะไรบ�าง
	 ค์วัามีต�องการพ่ื่�นี้ฐานี้ท้�จูะนี้ำามีาเป็นี้นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มีไม่ี
ค์วัรเกิด้จูากการกำาห์นี้ด้ของรัฐ	 แต่ค์วัรเป็นี้ห์นี้�าท้�ของของผู้้�ม้ีห์นี้�าท้�ในี้การส่บค์�นี้
ค์วัามีจูำาเป็นี้	 ค์วัามีต�องการ	 และค์วัามีทุกข์ของพื่ลเม่ีอง	 เพ่ื่�อนี้ำามีากำาห์นี้ด้เป็นี้
นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี	
	 นี้อกจูากการกำาห์นี้ด้นี้โยบายสังค์มีและสวััสด้กิารสังค์มีเพ่ื่�อสนี้องตอบค์วัามี
จูำาเป็นี้	ค์วัามีต�องการ	และบรรเทาค์วัามีทุกข์ของพื่ลเม่ีองแล�วั	รัฐยังต�องค์ำานึี้งถึุง
วิัธ้ิการส่งมีอบสวััสดิ้การสังค์มีท้�จูดั้ทำาขึ�นี้นัี้�นี้ไปยังพื่ลเม่ีองอ้กด้�วัย	ซึึ่�งต่อมีา	ทิทมัีสส์	
ได้�จูำาแนี้กร้ปแบบและวิัธ้ิการส่งมีอบสวััสดิ้การสังค์มีออกเป็นี้	3	 ร้ปแบบ	 ค่์อ	 (1)	
สวััสดิ้การสังค์มีส่วันี้ท้�เห์ล่อ	 (2)	 สวััสดิ้การสังค์มีมุ่ีงผู้ลสัมีฤทธิิ�ทางอุตสาห์กรรมี	
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และ	 (3)	สวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้	 (Titmuss,	1974	 :	30-31)	 ซึึ่�งการส่งมีอบ
สวััสดิ้การสังค์มีแต่ละร้ปแบบห์ร่อแต่ละวิัธ้ิส่งผู้ลต่อศัึกดิ้�ศึร้ค์วัามีเป็นี้มีนุี้ษย์ของ
พื่ลเม่ีองทั�งสิ�นี้	 ร้ปแบบสวััสดิ้การสังค์มีท้�	 ทิทมัีสส์	 เช่้�อว่ัาด้้ท้�สุด้	 ค่์อ	 ร้ปแบบ
สวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้ท้�เป็นี้สิทธิิของพื่ลเม่ีองทุกค์นี้	เพื่ราะไม่ีไปลด้ทอนี้คุ์ณค่์า
ค์วัามีเป็นี้มีนีุ้ษย์และไม่ีสร�างช้นี้ชั้�นี้ในี้สังค์มี	 รวัมีทั�งไม่ีสร�างค์วัามีทุกข์ของผู้้�รับ
ประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มีท้�จูะถุ้กต้ตราจูากสังค์มีในี้ฐานี้ะพื่ลเม่ีองชั้�นี้สองท้�
ไม่ีสามีารถุพึื่�งตนี้เองได้�อ้กด้�วัย
 มิติทางการเม่อง ทิทมัีสส์	เสนี้อให์�รัฐเป็นี้กลไกห์ลักสำาห์รับการด้ำาเนิี้นี้งานี้
ด้�านี้นี้โยบายสังค์มีและสวััสดิ้การสังค์มี	โด้ยใช้�ร้ปแบบสวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้
สำาห์รับพื่ลเม่ีองทุกค์นี้	 เพ่ื่�อป้องกันี้การลด้ทอนี้คุ์ณค่์าค์วัามีเป็นี้มีนุี้ษย์และการ
ต้ตราผู้้�รับประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มี	 รวัมีทั�งเช่้�อว่ัากลไกรัฐในี้ยุค์นัี้�นี้	
(กลางค์ริสต์ศึตวัรรษ	1900)	ม้ีค์วัามีน่ี้าเช่้�อถุ่อกว่ัากลไกตลาด้	โด้ยให์�เห์ตุผู้ลค์วัามี
เห์น่ี้อกวัา่ของกลไกรฐัว่ัา	(1)	กลไกของรฐัเป็นี้กลไกท้�ม้ีค์วัามีรบัผิู้ด้ช้อบ	(2)	ม้ีข�อม้ีล
มีากกวั่ากลไกตลาด้	 (3)	 นัี้กวิัช้าการให์�ค์วัามีสนี้ใจูศึึกษาวัิจัูยการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของ
กลไกรัฐมีากกว่ัากลไกตลาด้	(4)	ส่�อสารมีวัลช้นี้ให์�ค์วัามีสนี้ใจูและค์อยตรวัจูสอบ
การด้ำาเนิี้นี้งานี้ของกลไกรัฐตลอด้เวัลา	และ	(5)	สาธิารณช้นี้ให์�ค์วัามีเช่้�อถุ่อระบบ
ราช้การมีากกว่ัาระบบตลาด้	(Titmuss,	1974	:	46)
 มิติด้านเศรษฐกิจ ทิทมัีสส์	ช้้�ให์�จุูด้อ่อนี้ของการกำาห์นี้ด้ประโยช้น์ี้สวััสดิ้การ
สังค์มีภายใต�เศึรษฐกิจูเสร้นิี้ยมีท้�สร�างค์วัามีเห์ล่�อมีลำ�าในี้สังค์มี	 เพื่ราะผู้้�ท้�ได้�รับ
ประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มีส่วันี้ให์ญ่เป็นี้ค์นี้ชั้�นี้กลางไม่ีใช่้ค์นี้ยากจูนี้	 เช่้นี้	
การลด้ห์ย่อนี้ภาษ้รายได้�	การสนัี้บสนุี้นี้เงินี้แก่ผู้้�ซ่ึ่�อท้�อย้อ่าศัึย	ฯลฯ	ในี้กรณ้ดั้งกล่าวั
น้ี้�ผู้้�ท้�จูะได้�ประโยช้น์ี้	ค่์อ	ผู้้�ท้�ม้ีรายได้�ตามีเกณฑ์์ท้�ต�องเส้ยภาษ้	และผู้้�ม้ีค์วัามีสามีารถุ
ซ่ึ่�อท้�อย้่อาศัึยซึึ่�ง	ได้�แก่	ค์นี้ชั้�นี้กลางขึ�นี้ไปเท่านัี้�นี้	ค์นี้ยากจูนี้ในี้สังค์มีไม่ีม้ีโอกาสได้�
รับประโยช้น์ี้จูากสวััสดิ้การสังค์มีดั้งกล่าวัเลย
	 ทิทมัีสส์	เช่้�อมัี�นี้ว่ัาระบบสวััสดิ้การสังค์มีร้ปแบบสังค์มีนิี้ยมี	โด้ยรัฐม้ีบทบาท
แทรกแซึ่งค์วัามีเป็นี้อย้ข่องพื่ลเม่ีองเป็นี้ระบบท้�เห์มีาะสมีมีากกว่ัาและ	เป็นี้ระบบ
ท้�สามีารถุสร�างค์วัามีร้�สึกการอย้่ร่วัมีกันี้เป็นี้ชุ้มีช้นี้	 พื่ร�อมีกับช้้�ให์�ตระห์นัี้กถึุง
อันี้ตรายของการนี้ำาระบบการตลาด้มีาใช้�ในี้ระบบสวััสด้ิการรักษาพื่ยาบาลผู้่านี้
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บทค์วัามี	 “จูริยธิรรมีและเศึรษฐศึาสตร์ของการรักษาพื่ยาบาล”	 (Ethics	 and	
Economics	of	Medical	Care)	ในี้บทค์วัามีทิทมัีสส์	วิัพื่ากษ์แนี้วัคิ์ด้ของสถุาบันี้
เศึรษฐกิจูแห์่งลอนี้ด้อนี้	 (London’s	 Institute	 Economic	 Affairs	 :	 IEA)	 ท้�
เป็นี้กลุ่มีนัี้กคิ์ด้นัี้กวิัช้าการสายเสร้นิี้ยมีท้�ได้� รับอิทธิิพื่ลทางค์วัามีคิ์ด้จูาก	
เฟรด้ริก	วัอนี้	ฮาเย็ค์	(Friedrich	Von	Hayek)
	 นัี้กคิ์ด้นัี้กวิัช้าการในี้สถุาบันี้เศึรษฐกิจูแห่์งลอนี้ด้อนี้เป็นี้กลุ่มีท้�ม้ีบทบาทช้้�นี้ำา
ทางค์วัามีคิ์ด้การกำาห์นี้ด้นี้โยบายเศึรษฐกิจูและสังค์มีในี้ขณะนัี้�นี้	 และต่อมีาเม่ี�อ
นี้างมีากาเร็ต	แท็ตเช้อร์	ด้ำารงตำาแห์น่ี้งนี้ายกรัฐมีนี้ตร้	ได้�นี้ำาค์วัามีคิ์ด้น้ี้�ไปกำาห์นี้ด้
นี้โยบายเศึรษฐกิจูและสังค์มี	 ซึึ่�งได้�ช่้�อว่ัา	 “ระบบแท็ตเช้อร์”	 (Thatcherism)	
เป็นี้การปรับเปล้�ยนี้แนี้วัคิ์ด้และร้ปแบบของระบบเศึรษฐกิจูและสวััสดิ้การสังค์มี
จูากท้�รัฐม้ีบทบาทส้งไปใช้�ระบบตลาด้เป็นี้กลไกห์ลัก	รวัมีทั�งการแปรร้ปรัฐวิัสาห์กิจู	
(Privatization)	กจิูการท้�เค์ยเป็นี้ของรฐัห์ร่อรัฐม้ีสัด้ส่วันี้ค์วัามีเปน็ี้เจู�าของมีากกวัา่
ภาค์ส่วันี้อ่�นี้ให์�เป็นี้ของเอกช้นี้โด้ยใช้�ระบบตลาด้เป็นี้กลไกห์ลัก	 โด้ยม้ีเป้าห์มีาย
เพ่ื่�อแก�ปัญห์าค์วัามีตกตำ�าของเศึรษฐกิจูของประเทศึอังกฤษในี้ขณะนัี้�นี้
	 ทิทมัีสส์	วิัพื่ากษ์สวััสดิ้การสังค์มีของประเทศึอังกฤษภายใต�แนี้วัคิ์ด้เสร้นิี้ยมี
ในี้ช่้วังค์ริสต์ทศึวัรรษ	1960	 ถึุง	 1970	 ท้�ยกภารกิจูการจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีให์�แก่
ระบบตลาด้ว่ัา	 สร�างผู้ลกระทบด้�านี้ลบท้�ไม่ีพึื่งประสงค์์ต่อประช้าช้นี้ผู้้�ได้�รับ
ประโยช้น์ี้สวััสดิ้การ	แต่ในี้ปัจูจุูบันี้น้ี้�แนี้วัคิ์ด้เสร้นิี้ยมีกลายมีาเป็นี้	“แนี้วัคิ์ด้เสร้นิี้ยมี
ให์ม่ี”	 (Neo-liberalism)	 ซึึ่�งเป็นี้แนี้วัคิ์ด้ท้�นี้ำาข�อผิู้ด้พื่ลาด้ของแนี้วัคิ์ด้เสร้นิี้ยมีมีา
ปรับแก�ไข	จูากการปฏิิเสธิบทบาทรัฐในี้การจัูด้สวััสดิ้การสังค์มีอย่างสิ�นี้เชิ้ง	เป็นี้การ
ให์�รัฐสนัี้บสนุี้นี้สวััสดิ้การสังค์มีด้�านี้การศึึกษาในี้ระดั้บพ่ื่�นี้ฐานี้ท้�จูำาเป็นี้สำาห์รับ
พัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ของประช้าช้นี้ให์�พื่ร�อมีกับการแข่งขันี้ในี้สังค์มีทุนี้นิี้ยมีเสร้	
(Jackson,	2019	:	15)	ซึึ่�งจูะช่้วัยให์�บุค์ค์ลในี้สังค์มีทุกค์นี้ม้ีโอกาสเท่าเท้ยมีกันี้ตามี
ห์ลักการของแนี้วัคิ์ด้เสร้นิี้ยมีให์ม่ี	สำาห์รับสวััสดิ้การสังค์มีอ่�นี้	ๆ 	เช่้นี้	ด้�านี้การรักษา
พื่ยาบาล	ด้�านี้ท้�อย้่อาศัึย	ฯลฯ	ยังค์งให์�ระบบตลาด้เป็นี้กลไกในี้การจัูด้สวััสดิ้การ
สังค์มี	เน่ี้�องจูากเช่้�อว่ัาเป็นี้กลไกการจัูด้สรรทรัพื่ยากรท้�ม้ีประสิทธิิภาพื่มีากท้�สุด้
	 สวััสดิ้การสังค์มีท้�	ทิทมัีสส์	เนี้�นี้ยำ�าว่ัาไม่ีค์วัรแปรร้ปเป็นี้สินี้ค์�า	ค่์อ	การศึึกษา	
ซึึ่�งนี้อกจูากประโยช้น์ี้ด้�านี้การพื่ฒันี้าศัึกยภาพื่ของประช้าช้นี้ให์�ม้ีโอกาสเทา่เท้ยมี
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ผู้้�อ่�นี้แล�วั	สวััสดิ้การสังค์มีด้�านี้การศึึกษาจูะช่้วัยให์�ประช้าช้นี้ลด้การพึื่�งพิื่งสวััสดิ้การ
สังค์มีของรัฐ	 ซึึ่�งในี้ทางเศึรษฐศึาสตร์เร้ยกปรากฏิการณ์การพึื่�งพิื่งสวััสดิ้การของ
รัฐว่ัา	 “การสร�างผู้ลกระทบด้�านี้ลบต่อสังค์มี”	 แมี�แต่นัี้กวิัช้าการเสร้นี้ิยมี	 เช่้นี้	
มิีลตันี้	ฟริด้แมีนี้	 (Friedman,	 1955)	 ก็ยังยกเวั�นี้สวััสดิ้การสังค์มีด้�านี้การศึึกษา
ไม่ีให์�แปรร้ปเป็นี้สินี้ค์�า	 รวัมีทั�งสวััสดิ้การสังค์มีด้�านี้การรักษาพื่ยาบาลเนี้่�องจูาก
เป็นี้การสร�างโอกาสให์�พื่ลเม่ีอง	 เพื่ราะบุค์ค์ลท้�ม้ีการศึึกษาและสุขภาพื่ด้้ย่อมีเข�า
ถึุงโอกาสในี้ด้�านี้ต่าง	ๆ	ได้�ด้้กว่ัา	
	 การนี้ำาระบบตลาด้เสร้มีาใช้�ในี้สวััสดิ้การด้�านี้การรักษาพื่ยาบาลจูะเกดิ้ปัญห์า
ท้�ผู้้�ม้ีค์วัามีประสงค์์จูะใช้�บริการรักษาพื่ยาบาลห์ร่อผู้้�ป่วัยจูะม้ีข�อม้ีลสารสนี้เทศึ
นี้�อยกว่ัาแพื่ทยผ้์ู้�ให์�บริการ	เร้ยกปรากฏิการณ์ท้�เป็นี้ปัญห์าน้ี้�ว่ัา	“ค์วัามีไมีส่มีมีาตร
ด้�านี้ข�อม้ีลข่าวัสาร”	(Asymmetric	Information)4	ซึึ่�งเป็นี้ปัญห์าค์วัามีล�มีเห์ลวั
ของระบบตลาด้	 (Market	 Failure)5	 ประการห์นึี้�งท้�ส่งผู้ลให์�เกิด้ค์วัามีได้�เปร้ยบ
เส้ยเปร้ยบระห์ว่ัางผู้้�ขาย	(แพื่ทย์)	กับผู้้�ซ่ึ่�อ	(ผู้้�ป่วัย)
	 เราอาจูสรุปได้�ว่ัา	ทิทมัีสส์	สนัี้บสนุี้นี้สวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้ท้�ม้ีสวััสดิ้การ
สังค์มีแบบส่วันี้ท้�เห์ล่อเป็นี้ส่วันี้เสริมีเป็นี้สวััสดิ้การสังค์มีท้�ตอบสนี้องค์วัามีต�องการ
โด้ยปราศึจูากอุปสรรค์จูากการขาด้กำาลังซ่ึ่�อของพื่ลเม่ีอง	รวัมีทั�งปฏิิเสธิการทด้สอบ
ค์วัามีจูำาเป็นี้ของบุค์ค์ลเพ่ื่�อรับประโยช้น์ี้สวััสดิ้การสังค์มีเพ้ื่ยงประการเด้้ยวั	 โด้ย
เช่้�อว่ัาสวััสดิ้การสังค์มีเชิ้งสถุาบันี้จูะช่้วัยให์�เกิด้ภราด้รภาพื่	(Solidarity)	ห์ร่อค์วัามี
เป็นี้นี้ำ�าห์นึี้�งใจูเด้้ยวักันี้ของค์นี้ในี้สังค์มี	

4ค์วัามีไมีส่มีมีาตรด้�านี้ข�อมีล้ขา่วัสาร”	(Asymmetric	Information)	ห์มีายถึุง	สถุานี้การณท้์�ผู้้�มีส้ว่ันี้

ได้�ส่วันี้เส้ยในี้ตลาด้มี้ข�อมี้ลท้�เท่ากันี้	 ทำาให์�ฝ่ายห์นี้ึ�งมีค์วัามีได้�เปร้ยบอ้กฝ่ายห์นึี้�ง	 นี้ับเป็นี้ค์วัามี

ล�มีเห์ลวัของตลาด้ร้ปแบบห์นี้ึ�ง
5ค์วัามีล�มีเห์ลวัของระบบตลาด้	 (Market	 Failure)	 ห์มีายถึุง	 สถุานี้การณ์ท้�การท้�ตลาด้ไม่ีสามีารถุ

ทำางานี้ตามีกลไกเพื่่�อนี้ำามีาซึ่ึ�งการจูดั้สรรทรพัื่ยากรท้�มีป้ระสทิธิภิาพื่ได้�	เนี้่�องจูากปจัูจูยัด้งัตอ่ไปนี้้�	(1)	

อำานี้าจูเห์นี้่อตลาด้	(Market	Power)	 (2)	ผู้ลกระทบภายนี้อก	(Externality)	 (3)	สินี้ค์�าสาธิารณะ	

(Public	Goods)	และ	(4)	ค์วัามีไมี่สมีมีาตรด้�านี้ข�อมี้ลข่าวัสาร	(Asymmetric	Information)
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บทคัดย่อ  

 วรรณกรรมเยาวชนนอกจากจะช่วยเสริมสรา้งพัฒนาการและการเรียนรูใ้ห้กับเด็กและ

เยาวชน เนื �อหาของตัวบทยังสอดแทรกคติสอนใจและอุดมการณ์ที�สื�อสารผ่านตัวละครในเรื�องอีก

ดว้ย บทความนี � มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ภาพลักษณ์ความเป็น “วีรบุรุษ” ผ่านตัวบทวรรณกรรม

เยาวชนจีน เรื�อง เรื�องราวของเหลยเฟิง ซึ�งนาํเสนอชีวประวตัิของเหลยเฟิง วีรบุรุษแห่งจิตวิญญาณ

ของประชาชาติจีนผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. ����-���� อันเป็นช่วงเหตุการณ์เปลี�ยนผ่านทาง

การเมืองของประเทศจีน ผลการวิจัยสะท้อนใหเ้ห็นว่า วรรณกรรมเยาวชนจีน เรื�อง เรื�องราวของ 

เหลยเฟิง นาํเสนอภาพลกัษณค์วามเป็น “วีรบุรุษ” ที�สะทอ้นผ่านตวัคณุสมบติัของละครเอกเหลยเฟิง 

� ประการ คือ การเป็นผูภ้ักดีต่อพรรคคอมมิวนิสตจี์นและประธานเหมาเจ๋อตง รวมถึงการอุทิศตน

เพื�อรบัใชม้วลชนและมีความสขุในการช่วยเหลือผูอื้�น นอกจากนี� ปรากฏการณก์ารตีพิมพว์รรณกรรม

เรื�องดังกล่าวอย่างต่อเนื�องในปัจจุบันกลายเป็นกลไกสําคัญที�เกี�ยวโยงไปถึงการเสริมสร ้าง

คุณลกัษณะอันพึงประสงคแ์ละจิตวิญญาณการช่วยเหลือผูอื้�น ดงัการหยิบยกคุณสมบัติของเหลย
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ภาพลักษณ์ความเป็น “วีรบุรุษ” ในวรรณกรรมเยาวชนจีน เรื่อง เรื่องราวของเหลยเฟิง
The Image of “Heroism” in the Chinese Children’s literature Entitled The Story of Lei Feng 

Abstract 

 Children’s literature can enhance children’s early learning and development. 

Additionally, the  moral and ideological issues can be inserted in the story through  its 

characters.  The purpose of this article was to research and analyze the image of a hero in 

Chinese children’s literature using Yang Chenxin’s The Story of Lei Feng. This novel 

presents the biography of   Lei Feng, a Chinese role model who lived from 1940 to 1962 

during China’s political transition. According to the findings, The Story of Lei Feng 

represents the characteristics of a hero in two categories: loyalty to the Chinese communist 

party and Chairman Mao Zedong, and the life dedicated to serving people. Additionally, the 

findings indicate that this novel, which is still being published today, can be used to develop 

children to possess desirable characteristics including the spirits of serving others  like  Lei 

Feng, a central spirit in modern Chinese culture. 

Keywords : The Story of Lei Feng; Children’s Literature; Hero; Lei Feng; Yang Chenxin 

 

บทนํา 

 ภาพลกัษณข์องวีรบุรุษ หรือฮีโร ่(hero) ในสื�อสงัคมกระแสหลกัตั�งแต่อดีตสว่นใหญ่มกัไดร้บั          

การถ่ายทอดในรูปแบบตาํนานที�สะทอ้นถึงพระปรีชาสามารถของกษัตริย ์เกียรติประวตัิของนกัรบผู้

กอบกูบ้า้นเมืองใหพ้น้จากภยัสงคราม หรือวีรกรรมของยอดมนษุยผ์ูช่้วยเหลือโลกใหพ้น้จากความชั�ว

รา้ยของปีศาจและคนชั�ว หากแต่มิติสงัคมปัจจบุนั ภาพของฮีโร่อาจถกูแทนที�ดว้ยปถุชุนผูม้ีคณุธรรม 

จิตใจเปี�ยมดว้ยความเมตตาต่อเพื�อนมนุษยชาติ และสรรสรา้งคุณูปการต่อผืนแผ่นดินมาตุภูมิ ดงั

กรณีศึกษาการสรา้งภาพลกัษณข์องวีรบุรุษกระแสใหม่ในประเทศจีนยคุปัจจุบนั ซึ�งวีรบุรุษหรือฮีโรที่�

เกิดขึ �นในสงัคมจีนยคุปัจจบุนัสะทอ้นภาพลกัษณม์ิติใหม่ที�วีรบุรุษเป็นเพียงบคุคลธรรมดา 

 นับตั�งแต่ประเทศจีนอยู่ภายใตก้ารนาํของประธานเหมาเจ๋อตง1 (毛泽东 Mao Zedong) 

เหลยเฟิง (雷锋 Lei Feng) เป็นที�รูจ้ักในฐานะหนึ�งในวีรชนทหารกองทัพปลดแอกประชาชนจีน 

(People’s Liberation Army) และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนผูเ้ปี�ยมดว้ยคุณธรรมช่วยเหลือผูอ้ื�น

เมื�อมีโอกาส  

 ภายหลังเหตุการณ์มรณกรรมด้วยอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที�ของเหลยเฟิงเมื�อวันที� �� 

สิงหาคม  ปี ค.ศ. ���� ดว้ยวัยเพียง �� ปี (胡世宗、陈广生, 2018 : 254) เรื�องราวความ

 
1 จากนี �ผูว้จิยัจะเรียกวา่ “ประธานเหมา” (毛主席) เพื�อความกระชบัของขอ้ความ 
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ประทบัใจที�ไดร้บัการเผยแพรจ่ากอนุทินของเหลยเฟิง ตลอดจนผลงานประพนัธท์ี�เหลยเฟิงประพนัธ์

และตีพิมพใ์นหนังสือพิมพเ์มื�อครั�งยังมีชีวิตไดร้บัการกล่าวถึงในสื�อสงัคมเป็นวงกวา้ง เพื�อเป็นการ

กล่าวยกย่องคณุงามความดีของเหลยเฟิง ประธานเหมาในฐานะผูน้าํประเทศจีนในขณะนั�นไดเ้ขียน

อักษรจีนดว้ยพู่กันว่า “จงศึกษาแบบอย่างจากสหายเหลยเฟิง” (向雷锋同志学习 Learn 

from Comrade Lei Feng) ซึ�งมีการตีพิมพข์อ้ความดงักลา่วในสื�อสงัคมอย่างแพรห่ลาย เช่น วารสาร

เยาวชนจีน (China Youth) ตีพิมพใ์นวารสารฉบบัที� � และ � ของเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. ���� (ฉบบั

ศึกษาจากเหลยเฟิง) เป็นครั�งแรก (王兴东、陈宝光, 2012 : ��-��) รวมถึงหนังสือพิมพ์

ฉบับวันที� � มีนาคม ปี ค.ศ. ���� ของหลายสาํนัก อาทิ หนังสือพิมพ์ประชาชน (People’s Daily) 

ต่างก็มีการตีพิมพ์ข้อความ “จงศึกษาแบบอย่างจากสหาย เหลยเฟิง” (郑仲书, 2019 : 30) 

เช่นกนั  

 พลวตัดงักล่าว กลายเป็นกลไกสาํคญัที�ก่อใหเ้กิดการจุดกระแสจิตวิญญาณเหลยเฟิงใหลุ้ก

โชติช่วงไปยงัสงัคมจีน โดยเหลยเฟิงไดร้บัการเชิดชใูหเ้ป็น “แบบอย่างแห่งยคุสมยั จะเป็นแสงแห่งจิต

วิญญาณอันรุ่งโรจน์สาดส่องไปทั�วโลก” (股允岭, 2018 : 322) เรื�องราวการอุทิศจิตวิญญาณ 

แรงกาย แรงใจและชีวิตอันไรข้ีดจาํกัดเพื�อชาติและพรรคคอมมิวนิสตจี์นของเหลยเฟิงไดร้บัการ

เผยแพร่อย่างกวา้งขวางในทุกแวดวงสื�อสังคม รวมถึงการจัดพิมพเ์รื�องราวของเหลยเฟิงสู่รูปแบบ

วรรณกรรมเยาวชนอีกดว้ย 

 วร ร ณกรรมเยา วชน (Children’s literature) เ ป็นหนังสือหรืองาน เ ขียนที� มี เด็ก เ ป็น

กลุ่มเป้าหมายในการอ่านและเขียนเรื�องราวเกี�ยวกับเด็ก (Schneider, 2016 : ��) มีบทบาทสาํคญั

ในการเสริมสรา้งพฒันาการ เปิดโลกทศันใ์หม่ที�กวา้งขึ �น ทั�งยงัสรา้งบคุลิกลกัษณะ ค่านิยม คณุธรรม 

จริยธรรม รวมถึงการหล่อหลอมวฒันธรรมอนัดีใหก้บัเยาวชน (รถัพร ซังธาดา, ���� : �-�) แบ่งการ

จัดประเภทตามรูปแบบ (genre) ที�หลากหลาย เช่น หนังสือภาพสาํหรบัเด็กเล็ก หนังสือเกี�ยวกับ

ตาํนาน นิทานปรมัปรา เทพนิยาย บนัเทิงคดี บทกวี รวมถึงชีวประวตัิของของบุคคลสาํคญัในประเทศ 

(Anderson, N. A., 2002 : 8) สาํหรบัวรรณกรรม เรื�องราวของเหลยเฟิง จดัว่าอยู่ในประเภทการเล่า

ชีวประวตัิของบุคคลคนหนึ�งในฐานะวีรบุรุษของประเทศจีน เพราะวรรณกรรมเรื�องดงักล่าวสะทอ้น

เรื�องราวและเหตกุารณ์สาํคญัของ เหลยเฟิง ซึ�งแฝงแง่คิดทางคณุธรรมผ่านภาษาที�เรียบง่าย เหมาะ

สาํหรบัช่วงวยัของผูอ่้าน 

 เรื�องราวของเหลยเฟิง ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื�อปี ค.ศ. ���� โดยสาํนักพิมพก์องทัพปลดแอก

ประชาชน (People’s liberation army publishing house) นาํเสนอเรื�องราวชีวประวตัิของเหลยเฟิง

รวมระยะเวลา �� ปี เริ�มตั�งแต่ช่วงปีที�เหลยเฟิงเกิดมาในช่วงที�ประเทศจีนอยู่ในระบบสงัคมแบบเก่า
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ภาพลักษณ์ความเป็น “วีรบุรุษ” ในวรรณกรรมเยาวชนจีน เรื่อง เรื่องราวของเหลยเฟิง
The Image of “Heroism” in the Chinese Children’s literature Entitled The Story of Lei Feng 

ภายใตก้ฎเกณฑข์องลทัธิจักรวรรดินิยมและการนาํของพรรคก๊กมินตั�ง สงครามการถูกรุกรานจาก

ประเทศญี�ปุ่ น ผนวกกับพื�นฐานครอบครัวของเหลยเฟิงซึ�งเป็นครอบครัวกสิกรรมที�มีฐานะทาง

เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนัก ปัญหาสงครามและระบบการเมืองแบบเก่าทาํใหบ้ิดามารดาของเหลยเฟิง

ถูกเอารดัเอาเปรียบและถกูทาํรา้ยรา่งกายจนเสียชีวิตทั�งคู่ ทาํใหเ้ขากลายเป็นเด็กกาํพรา้ในวยัเพียง 

� ขวบ เหตุการณ์ดาํเนินมาจนถึงประเทศจีนได้ร ับการปลดแอกและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเมื�อวนัที� � ตลุาคม ปี ค.ศ. ���� พรรคคอมมิวนิสตไ์ดม้อบชีวิตใหม่ใหก้บัเหลยเฟิง ทั�ง

การศึกษา ที�ดิน อปุกรณต่์าง ๆ ในการดาํรงชีวิต หลงัจากจบการศกึษา เขาตอบแทนคณุมาตภุูมิและ

พรรคคอมมิวนิสตเ์ริ�มจากการปฏิบติัหนา้ที�เป็นขา้ราชการประจาํอาํเภอ การอาสาเป็นมือขบัรถแทร็ก

เตอรใ์นฟารม์เกษตรตามนโยบายการพฒันาเกษตรกรรมแห่งชาติ การอาสาเป็นมือขบัรถปราบดิน ณ 

คอมมูนอุตสาหกรรมถลุงเหล็กอานกัง ตามนโยบายก้าวกระโดด (the great leap forward) ของ

ประธานเหมา ตลอดจนการประจาํการเป็นทหารกองทัพปลดแอกประชาชนจีนซึ�งเหลยเฟิงสรา้ง

คณุปูการใหแ้ก่องคก์รที�ตนปฏิบตัิหนา้ที�ไดอ้ย่างน่าชื�นชม 

ปัจจุบนักรมกิจการทั�วไปแห่งกระทรวงศึกษาธิการ (教育部办公厅 General Office 

of the Ministry of Education) บรรจุให้วรรณกรรมเรื�องดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสาํหรบั

นักเรียนระดับชั�นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงจัดให้เป็นหนังสือแนะนําสาํหรับ

หอ้งสมุดในสถานศึกษา ระดับชั�นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั�วประเทศ ประจาํปี ค.ศ. ���� 

(General Office of the Ministry of Education, 2019 : Online) 

 ความน่าสนใจต่อการศึกษาวรรณกรรมเรื�องดงักล่าว คือ ตวับทนาํเสนอความเป็นวีรบุรุษ

ของ เหลยเฟิงที�นอกเหนือจากภาพจาํกระแสหลกัตามบัญญัติคาํนิยามของวีรบุรุษแบบดั�งเดิม ที�

หมายถึง บุคคล โดยเฉพาะบุรุษเพศที�มีพฤติกรรมการปฏิบัติดีและมีความกล้าหาญ (Oxford 

Dictionaries, ����) บุรุษที�ไดร้บัยกย่องว่ามีความกลา้หาญ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 1127) หรือ

บุคคลที�มีฝีมือเก่งกลา้อาจหาญมากกว่าปุถุชน (中国社会科学院语言研究所词

典编辑室, 2020 : 1570) ทั�งนี �จาก การศึกษาตวับทของผูว้ิจัยยัง พบว่า ความเป็นวีรบุรุษของ

เหลยเฟิงมีขอบเขตที�กวา้งมากกว่าการใหน้ิยามกระแสเดิม ซึ�งยังหมายรวมถึง ความภักดีต่อพรรค

คอมมิวนิสตจี์นและประธานเหมา การอุทิศตนเพื�อรบัใชม้วลชนและมีความสขุในการช่วยเหลือผูอ้ื�น 

ดังนั�น ผลการศึกษาของผูวิ้จัยเผยให้เห็นถึงกลวิธีการสื�อสารภาพลักษณ์ของวีรบุรุษ รวมถึงการ

ตีความคณุลกัษณะของวีรบรุุษในอีกมิติหนึ�งที�เรียบง่ายและเป็นรูปธรรม  

  ขณะเดียวกันผูวิ้จยั พบว่า วรรณกรรมเยาวชนเรื�อง เรื�องราวของเหลยเฟิง ภายใตย้คุสมยัการ

นาํของประธานาธิบดีสีจิ �นผิง (习近平 Xi Jinping) มีการตีพิมพอ์ย่างต่อเนื�องในหลายสาํนวน
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และหลายสาํนกัพิมพ ์ผนวกกับการเรียบเรียงเนื �อหาและออกแบบปกหนงัสือสื�อถึงภาพลกัษณข์อง

เหลยเฟิงเพื�อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายซึ�งเป็นเยาวชน ปรากฏการณด์ังกล่าวชวนใหค้ิดว่า ภายหลงัจาก

การมรณกรรมของเหลยเฟิง ภาพความเป็น “วีรบุรุษ” ของเหลยเฟิงถูกเล่าในประเด็นใดบา้ง อีกทั�ง

ประเด็นเหล่านี�อาจกลายเป็นกลไกสาํคญัที�เกี�ยวโยงไปถึงเป้าหมายการหล่อหลอมและเสริมสรา้ง

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นเยาวชนจีนใหมี้ค่านิยมทางความคิดเฉกเช่นเดียวกบัเหลยเฟิง 

จากการทบทวนงานศึกษาที�เกี�ยวขอ้งเบื �องตน้ พบว่า งานศึกษายังไม่มีผูศ้ึกษาวรรณกรรม 

เรื�องดังกล่าวในประเทศไทย รวมถึงงานศึกษาในต่างประเทศยังไม่พบการศึกษาชีวประวัติของ 

เหลยเฟิง ผ่านมิติการถ่ายทอดเรื�องราวสูว่รรณกรรมเยาวชนมากนกั ทั�งนี � ผลการศึกษาของผูว้ิจยัจะ

ใหช้ดุขอ้มลูกระแสใหม่ที�นาํเสนอภาพลกัษณค์วามเป็น “วีรบรุุษ” ที�อยู่ในฐานะบุคคลธรรมดา รวมถึง

ความเป็นไปไดข้องความสมัพันธร์ะหว่างภาพลกัษณก์ับคุณลกัษณะอันพึงประสงคซ์ึ�งเป็นเงื�อนไข

สาํคญัที�ก่อใหเ้กิดการขดัเกลาทางสงัคมขึ �น 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื�อศึกษาและวิเคราะหภ์าพลกัษณค์วามเป็น “วีรบุรุษ” ผ่านตวับทวรรณกรรมเยาวชน เรื�อง 

เรื�องราวของเหลยเฟิง ฉบบัเรยีบเรียงของ หยงัเชิ�นซิน  

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยนี �ใช้กระบวนการวิจัยเอกสารเป็นหลัก (documentary research) โดยวิเคราะห์

ข้อมูลทั�งในลักษณะเชิงพรรณนาความ(descriptive analysis) และอธิบายความ(explanatory 

analysis) มีกระบวนการวิจยั ดงันี � 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัครั�งนี �ผูว้ิจยัเลือกศกึษาและวิเคราะหต์วับทวรรณกรรมเยาวชน เรื�องราวของเหลยเฟิง 

ฉบบัเรียบเรียงของหยงัเชิ�นซิน ที�จดัพิมพโ์ดยสาํนกัพิมพไ์ปรษณียแ์ละโทรคมนาคมประชาชน ซึ�งเป็น

ฉบับที�ผูว้ิจัยเห็นว่ามีรูปแบบการเล่าเรื�อง การใชภ้าษาที�เหมาะสาํหรบัเยาวชน มีการสอนคาํศัพท ์

สาํนวนจีนและ มีภาพประกอบตลอดทั�งเรื�อง อีกทั�งยังเป็นฉบับที�ไดร้บัความนิยมจากยอดจาํหน่าย

กว่า �� ลา้นเลม่ทั�วโลก (ขอ้มลูจากสาํนกัพิมพ)์ 

วิธีการเก็บขอ้มูล 

�) ศึกษาและเก็บขอ้มูลดา้นกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้งกับมโนทัศนแ์ละ

คุณสมบัติของวีรบุรุษที�แสดงใหเ้ห็นถึงชุดขอ้มลูการสงัเคราะหต์วับท ผนวกกบัแนวคิดเกี�ยวกบัการ

ขัดเกลาทางสังคม (socialization) ซึ�งเป็นกระบวนการทางสังคมร่วมกับหลักทางจิตวิทยาใน
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การศึกษากลไกการปฏิสมัพนัธ ์การหล่อหลอมและสรา้งพฤติกรรมความเชื�อรว่มกนั  และยงัรวมถึง

เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั�ง � ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาจีน ภาษาองักฤษ และภาษาไทย เพื�อประกอบเป็น

ขอ้สนบัสนนุผลการศกึษาของผูว้ิจยั 

�)  วิเคราะห์ตัวบทจากวรรณกรรมเยาวชน เรื�องราวของเหลยเฟิง ฉบับเรียบเรียง ของ

หยงัเชิ�นซิน ที�จดัพิมพโ์ดยสาํนกัพิมพไ์ปรษณียแ์ละโทรคมนาคมประชาชน โดยคดัเลือกการนาํเสนอ

ฉากเหตกุารณท์ี�สะทอ้นถึงคณุสมบติัสาํคญัของความเป็นวีรบุรุษที�สะทอ้นผ่านตวัละครเอกเหลยเฟิง 

�)  วิธีการวเิคราะหข์อ้มลู อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั 

วิเคราะหข์อ้มลูเพื�อคดัเลือกตวับทที�นาํเสนอความเป็นวีรบุรุษผ่านคณุสมบติัสาํคญัของเหลย

เฟิง รวมถึงประเด็นการเสริมสรา้งคณุลักษณะอันพึงประสงคใ์นเยาวชนที�สะทอ้นผ่านการเรยีบเรียง

วรรณกรรมเรื�องดงักล่าว ทั�งนี � การนาํเสนอผลการวิจัยขอ้สรุปและอภิปรายผลการวิจัยดว้ยรูปแบบ

การพรรณนาเชิงวิเคราะห ์(analytical description) 

ข้อตกลงเบื �องต้น 

ผูว้ิจัยถ่ายถอดเสียงเป็นภาษาไทย โดยยึดตามเกณฑก์ารถ่ายถอดเสียงภาษาจีนแมนดาริน

ดว้ยอักขรวิธีไทยของคณะกรรมการสืบคน้ประวตัิศาสตรไ์ทยในเอกสารภาษาจีน สาํนักเลขาธิการ

นายกรฐัมนตรี พ.ศ. ���� เป็นหลกัแต่ปรบัใหง่้ายลงตามขอ้ �.� ในเกณฑด์งักล่าว ซึ�งอนโุลมใหถ้อด

เสียง zh ch sh เป็น จ; ช/ฉ; ส/ซ โดยไม่ขีดเสน้ใตก้็ได้ ส่วนคาํที�ใชแ้พร่หลายแล้วในภาษาไทยจะ

เลือกใชต้ามความนิยมเดิม ทั�งนี � ผูวิ้จยัไดก้าํหนดอกัษรจีนและคาํแปลเป็นภาษาองักฤษไวใ้นวงเล็บ

เมื�อปรากฏเป็นครั�งแรกเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูอ่้านในการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมเยาวชนเรื�อง “เรื�องราวของเหลยเฟิง” สะท้อนให้เห็น

ภาพลกัษณค์วามเป็นวีรบรุุษ � ประการ ดงันี �  

�) การเป็นผูภ้กัดีต่อพรรคคอมมิวนิสตจี์นและประธานเหมา  

�) การอทุิศตนเพื�อรบัใชม้วลชนและมีความสขุในการช่วยเหลือผูอื้�น  

ทั�งนี � ผูวิ้จัยไดย้กตัวอย่างจากเนื �อความในตัวบทประกอบเพื�อใหเ้ห็นวิธีการแสดงออกถึง

ภาพลกัษณน์ั�น ๆ 

�. การเป็นผู้ภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนและประธานเหมา 

ภาพลกัษณ์ประการหนึ�งของความเป็นวีรบุรุษของเหลยเฟิง ผูภ้ักดีต่อชาติ ศรทัธาในพรรค

คอมมิวนิสตจี์นและประธานเหมา การไดม้าซึ�งคณุสมบติัดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากการที�เหลยเฟิง

ประสบกบัความยากลาํบาก รวมถึงโศกนาฏกรรมที�เกิดขึ �นกบัครอบครวัของเขาเมื�อครั�งที�ประเทศจีน
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ปกครองในระบอบเก่าจนทาํใหเ้หลยเฟิงตอ้งกลายเป็นเด็กกาํพรา้ แต่เมื�อเขา้สู่สงัคมแบบใหม่ ชีวิต

ของเหลยเฟิงไดร้บัการดูแลจากพรรคคอมมิวนิสต ์หล่อหลอมใหเ้หลยเฟิงเติบโตเป็นผูมี้ค่านิยมตาม

หลกัลัทธิสงัคมนิยม ทั�งยังเป็นผูส้รา้งคุณูปการใหแ้ก่สงัคม คุณสมบตัิดงักล่าว สะทอ้นผ่านตวับท

วรรณกรรมในหลายฉากสาํคญั  ดงัตวัอย่างที� �-3 

ตัวอย่างที� � 

党的恩情像太阳一样照进了雷锋的心里，他从心底感激

党和人民政府，感激他们给穷苦的人们带来了新生活。他暗

暗下决心，一定要好好做人，努力报答党和人民的恩情。(杨

称心, 2013 : 17) 

บุญคุณของพรรคคอมมิวนิสตร์าวกับพระอาทิตยท์อแสงสาดส่องไปยังจิตใจของเหลยเฟิง 

เขาซาบซึ �งพรรคและรฐับาลประชาชนจากเบื�องลึกที�สุดของหัวใจ ซาบซึ �งที�พวกเขามอบชีวิตใหม่

ใหแ้ก่มวลชน ผูย้ากไร ้เขาแอบตั�งปณิธานกบัตวัเองว่า จกัตอ้งเป็นคนดี มุ่งมั�นตอบแทนบุญคณุของ

พรรคและมวลชน 

ตัวอย่างที� � 

1954 年的秋天，他在清水塘小学光荣加入了中国少年先

锋队。那一天雷锋永远难忘，在鲜红的旗帜下，他庄严地举

手宣誓，那宣誓久久地回荡在雷锋的心头。(杨称心, 2013 : 39) 

ฤดูใบไมร้่วงในปี ค.ศ. ���� เขาเขา้เป็นสมาชิกกิจการกลุ่มยุวชนแนวหนา้แห่งประเทศจีน

ขณะอยู่ที�โรงเรียนประถมชิงสุ่ยถงั ในวนันั�นเป็นวนัที�เหลยเฟิงไม่มีวนัลืมได ้เขายกมือขึ �นปฏิญาณตน

อยา่งหนกัแน่นภายใตผ้ืนธงสีแดงสด คาํปฏิญาณนั�นกึกกอ้งอยู่จิตใจของเหลยเฟิงเป็นเวลานาน  

ตัวอย่างที� � 

“1960 年 11 月 8 日是我永远不能忘记的日子。因为就在今

天，我光荣地加入了伟大的中国共产党，实现自己最崇高的

理想。

我激动的心啊，一时一刻都不能平静！伟大的党啊，英

明的毛主席！有了您，才有了新        生命……”(杨称心, 2013 : 110) 
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“วนัที� � พฤศจิกายน ปี ค.ศ. ���� เป็นวันที�กระผมมิอาจลืมได ้เพราะวันนี �กระผมรูส้ึกเป็น

เกียรติที�ไดเ้ขา้เป็นสมาชกิแห่งพรรคคอมมิวนิสตอ์ันยิ�งใหญ่ บรรลคุวามฝันอนัสงูสดุของกระผม 

จิตใจที�ตื�นเตน้ของกระผมไม่อาจสงบลงไดเ้ลยแมเ้พียงชั�วขณะ พรรคคอมมิวนิสตอ์นัยิ�งใหญ่ 

ท่านประธานเหมาผูป้รีชา เมื�อมีท่านจึงไดมี้ชีวิตใหม่. . .” 

จากตวับทขา้งตน้สะทอ้นภาพลักษณส์าํคญัหนึ�งของเหลยเฟิง คือ การเป็นผูภ้ักดีต่อพรรค

คอมมิวนิสตจี์น รัฐบาลและความศรทัธาที�มีต่อประธานเหมา ดังตัวอย่างที� � เป็นเหตุการณ์ที� 

เหลยเฟิงได้รบัชีวิตใหม่หลังจากที�พรรคคอมมิวนิสตช่์วยเหลือเหลยเฟิงในหลาย ๆ ด้าน ทั�งด้าน

การศึกษา ที�อยู่อาศยัและเครื�องใช้ในการดาํรงชีวิต จะเห็นได้ว่าตัวบทสะท้อนภาพลักษณ์ของ 

เหลยเฟิงในแบบฉบับที�เป็นผู้ไม่ลืมบุญคุณต่อผู้ที�ให้ชีวิตใหม่แก่เขา ดังตัวบทที�ว่า “เขาแอบตั�ง

ปณิธานกบัตวัเองว่า จกัตอ้งเป็นคนดี มุ่งมั�นตอบแทนบญุคณุของพรรคและมวลชน” 

นอกจากนี �การแสดงออกของเหลยเฟิงไดร้บัการนาํเสนอภาพลกัษณใ์นอีกมิติหนึ�ง คือ การ

แสดงความภกัดีต่อพรรคคอมมิวนิสตจี์นดว้ยการกา้วเขา้สูก่ารเป็นผูศ้ึกษาในแนวคิดและอดุมการณ์

ของพรรคคอมมิวนิสตอ์ันเป็นการหล่อหลอมบุคคลหนึ�ง ๆ ใหก้ลายเป็นพลเมืองที�เปี� ยมไปด้วยจิต

วิญญาณแห่งการปฏิวติั เชิดชู และเทิดทูนสถาบนัชาติ รวมถึงพรรคคอมมิวนิสต ์ตวัอย่างที� �-� ซึ�ง

เหลยเฟิงก็ คือแบบอย่างของบุคคลที�สะทอ้นวิถีแห่งความรกัชาติและพรรคคอมมิวนิสตใ์หเ้ห็นเป็น

ประจักษ์ ดังตวัอย่างที� � นาํเสนอเหตกุารณ์ที�เหลยเฟิงสมัครเขา้เป็นสมาชิกกิจการกลุ่มยวุชนแนว

หนา้ (中国少年先锋队  (The Young Pioneers of China) ซึ�งเป็นขั�นแรกของช่วงชีวิตการ

เรียนรูล้ทัธิสงัคมนิยมและลทัธิคอมมิวนิสตส์าํหรบัยุวชนผูมี้อายุ �-�� ปี ภายใตก้ารดูแลของพรรค

คอมมิวนิสตโ์ดยมีสนันิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตจี์นเป็นหน่วยบงัคับบญัชา กิจการดังกล่าวเกิดขึ �น

เพื�อตอ้งการบ่มเพาะยวุชนในชาติใหเ้ชื�อฟังการชี �นาํของพรรคคอมมิวนิสต ์รกัมาตภุูมิ รกัมวลชน รกั

การทาํงาน รกัวิทยาศาสตร ์เป็นพลเมืองของชาติที�เปี�ยมดว้ยจิตวิญญาณฝักใฝ่ในลทัธิสงัคมนิยม 

และเป็นผูส้ืบทอดกิจการของลัทธิสงัคมนิยมในภายภาคหนา้ (中国  少年先锋队全国

工作委员, 2017 : �-��) ขอ้ความตอนหนึ�งในตวับทกล่าวว่า “เขายกมือขึ�นปฏิญาณตนอย่าง

หนกัแน่นภายใตผ้นืธงสแีดงสด คาํปฏิญาณนั�นกึกกอ้งอยู่จิตใจของเหลยเฟิงเป็นเวลานาน” สะทอ้น

ให้เห็นว่า เหลยเฟิง คือ ผู้ที�มีความมุ่งมั�นที�จะเข้าศึกษาในกิจการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบน

แนวทางความเป็นสงัคมนิยม  

เช่นเดียวกับตัวอย่างที�  3 คือ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ� งพรรค

คอมมิวนิสต ์คือผูน้าํหลกัของกิจการลทัธิสงัคมนิยมอตัลกัษณจ์ีน อดุมคติอันสงูส่งและเป้าหมายอนั
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สูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตจี์น คือ การบรรลุลัทธิสงัคมนิยม ขณะเดียวกันหนา้ที�ของเหลยเฟิงใน

ฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตม์ีหนา้ที�ศึกษาแนวทางของลทัธิมารก์ซแ์ละเลนิน รวมถึงการศึกษา

ความคิดเหมาเจ๋อตง (毛泽东思想 Mao Zedong Thought) ทั�งยงัเป็นสมาชิกผูร้บัใชม้วลชน

ดว้ยชีวิตจิตใจ (中国共产党, 2017 : 1-23) จากขอ้ความ “กระผมเป็นเกียรติที�เขา้เป็นสมาชิก

แห่งพรรคคอมมิวนิสต์อนัยิ�งใหญ่ บรรลคุวามฝันอนัสูงสุดของกระผม” ของเหลยเฟิงไดแ้สดงใหเ้ห็น

ถึงการเป็นสมาชกิพรรคคอมมิวนิสตจี์นเป็นความปรารถนาสงูสดุของเหลยเฟิง 

 การเขา้เป็นสมาชิกในกิจการของพรรคคอมมิวนิสตเ์พื�อศกึษาอดุมการณแ์ละแนวคิดชี �นาํของ

พรรค เป็นหนึ�งในรูปแบบการแสดงออกถึงจิตใจที�ใฝ่การปฏิวตัิเพื�อฟื�นฟูมาตุภูมิใหเ้ขา้สู่ความเป็น

สมัยใหม่ พรรคคอมมิวนิสตแ์ละประธานเหมา คือ สิ�งยึดเหนี�ยวอุดมการณข์องมวลชนให้มี

ความเป็นเอกภาพ ความรักและศรัทธาต่อสถาบันทั�งสองจะเป็นกลไกสําคัญที�ช่วย

ขับเคลื�อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื�อง ภาพลกัษณด์งักล่าว ของเหลยเฟิง 

กลายเป็นภาพจาํสาํคัญในฐานะที�ประชาชนจีนคนหนึ�งที�แสดงออกถึงความรักต่อสถาบันด้วย

รูปแบบต่าง ๆ อนัจะเป็นการธาํรงไวซ้ึ�งเกียรติภมูิแห่งความเป็นชาติภายใตร้ะบอบลทัธิสงัคมนิยม 

�. การอทุศิตนเพื�อรับใชม้วลชนและมคีวามสุขในการชว่ยเหลือผู้อื�น 

 อุปนิสยัการช่วยเหลือผูอื้�นและรบัใชม้วลชนดว้ยความจริงใจโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดของ              

เหลยเฟิงปรากฏในชีวประวตัิของเหลยเฟิงซึ�งเขามกัออกไปช่วยผูอ้ื�นอยู่เสมอเมื�อมีโอกาส เรื�องราว            

อันน่าประทับใจของเขาถูกเล่าผ่านในวรรณกรรม ทั�งเหตุการณ์การไปเป็นอาสาสมัครมอบของ

ช่วยเหลือผูป่้วยที�โรงพยาบาล การไปเป็นครูอาสาใหอ้งคค์วามรูเ้กี�ยวกับกิจการกลุ่มยวุชนแนวหนา้ที�

โรงเรียนใกลศ้นูยบ์ญัชาการทหาร การช่วยเหลือเด็กที�พลดัหลง ช่วยเหลืองานบา้นแก่ผูเ้ฒ่าชรา หรือ

แมแ้ต่การเอื �อเฟื�อสถานที�ใหแ้ก่คนชรา เหล่านี � คือ ภาพลกัษณส์าํคญัของเหลยเฟิงที�นาํมาสะทอ้นสู่

หลายฉากเหตกุารณส์าํคญัในตวับทของวรรณกรรม ดงัตวัอย่างที� �-� 

 

ตัวอย่างที� � 

 那点时间里，雷锋给人留下而深刻印象就是省吃俭用：

吃粗粮，穿旧衣，裤子又补了补，“一分钱掰成两半花”。其实

大家不知道，他对同志们是相当慷慨大方的。 

 青工刘大兴来自湖南农村，生活贫困拮据，正巧母亲又

生病了，来信要 50 元的医疗费，他当时手里只有 20 元。雷锋
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知道后，立即拿出自己积攒的 30 元，并陪他一起去邮局寄给

了母亲。(杨称心, 2013 : 79-80) 

ช่วงขณะนั�น สิ�งที�เหลยเฟิงสรา้งความประทับใจแก่ผู้อื�นอย่างลึกซึ �ง คือ การประหยัดกิน 

ประหยดัใช ้กินธัญพืชหยาบ2 สวมเสื �อผา้เก่า กางเกงปะชุนแลว้ปะชุนอกี รูจ้กั “เก็บหอมรอมริบ” อนั

ที�จริงแลว้คนอื�น อาจยงัไม่ทราบว่า เหลยเฟิงเป็นผูท้ี�ใจกวา้งต่อมติรสหายยิ�งนกั 

แรงงานหนุ่มจากมณฑลหหูนานผูห้นึ�งนามหลิวตา้ซิง มีชีวิตที�ยากจนขน้แคน้ เผอิญแม่ของ

เขาเกิดลม้ป่วยขึ �นมาอกีจึงเขียนจดหมายเพื�อขอค่ารกัษาพยาบาลจาํนวน �� หยวน ขณะนั�นหลิวตา้

ซิงมีเงินติดตวัเพียง �� หยวน หลงัจากที�เหลยเฟิงทราบข่าวจึงรีบมอบเงินที�ตนเก็บหอมรอบริบไว้

จาํนวน �� หยวน และพาเขาไปส่งธนาณติัใหแ้ม่ ณ ที�ทาํการไปรษณีย ์

ตัวอย่างที� 2 

“解放军同志，俺真不知道说什么好了！你叫啥名字，是

哪个部队上的？俺一辈子都忘不了你的恩情。” 

雷锋笑了笑说：“快别说了。我叫解放军，住在中国。再

见吧！祝大嫂一路平安！……”  (杨称心, 2013 : 131) 

 “สหายทหารปลดแอก ฉนัไม่รูว้่าจะพดูอะไรดีจริง ๆ ว่าแต่ท่านชื�ออะไร อยู่สงักดัใดล่ะ ฉนัจะ

ไม่มีวนัลืมบญุคณุของท่านเลย” 

เหลยเฟิงพดูพลางหวัเราะว่า “ไม่เป็นไรครบั กระผมชื�อทหารปลดแอก อาศยัอยู่ที�ประเทศจีน

ครบั ไวพ้บกนัใหม่นะครบั ขอใหต้า้เส่า3เดินทางโดยสวสัดิภาพครบั. . .”  

ตัวอย่างที� 3 

“老大娘，您就坐我这儿吧。”他自己的座位让给了老人

家之后，就转身去了别处。他干吗去了呢？原来他又寻摸活

儿干去了，真是走到哪儿劳动到哪儿啊！

他先是找来扫帚，认认真真的把车厢打扫了一遍，接着

又提来热水挨个儿给游客送开水。 (杨称心, 2013 : 129-130) 

2 ธัญพืชหยาบ คือกลุ่มพืชตระกลูถั�วแหง้ต่าง ๆ เช่น ถั�วเหลือง ถั�วเขียว รวมถึงธัญพืชจาํนวกขา้วโพด ขา้วฟ่าง ขา้วโอ๊ต   

ราํขา้วสาลี  เป็นตน้ 

3 ตา้เส่า (大嫂) เป็นคาํที�ใชเ้รยีกสตรีที�มีครอบครวัแลว้  
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ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

 “คณุปา้ครบั คณุปา้นั�งตรงที�ของผมเถอะครบั” หลงัจากที�เขาสละที�นั�งของตนใหแ้ก่หญิงชรา 

พลางหนัหลงักลบัไปที�อื�น เขาไปทาํอะไรน่ะหรือ ที�แทเ้ขาไปหาอย่างอื�นทาํอีก ช่างเป็นคนที�ไปที�ไหนก็

มกัชอบลงแรงที�นั�นเสียจริง 

เริ�มจากการที�เขาไปหาไมก้วาด ปัดกวาดรถประจาํทางอย่างตั�งใจ จากนั�นก็นาํนํ�าอุ่นไปให้

ผูโ้ดยสารทีละคน  

ตัวอย่างที� 4 

火车到站后，雷锋扶着老人，帮老人拿着行李，按照信

封上的地址，边找边打听，用了差不多两个小时，终于找到

了老大娘儿子的住处。
เมื�อรถไฟถึงสถานี เหลยเฟิงประคองหญิงชรา ช่วยเหลือท่านถือกระเป๋า สอบถามที�อยู่ตามที�

ปรากฏบนซองจดหมายไปเรื�อย ๆ โดยใช้เวลาราว ๆ เกือบสองชั�วโมง ในที�สุดก็พบที�อยู่ลกูชายของ

ผูห้ญิงชราท่านนั�น (杨称心, 2013 : 132) 

เหตุการณ์ที�ผู้วิจัยคัดเลือกมาข้างต้นนาํเสนอภาพของเหลยเฟิงในฐานะบุคคลผู้มีจิตใจ

เอื �อเฟื�อเผื�อแผ่ ช่วยเหลือผูอ้ื�นเสมอเมื�อมีโอกาส ดงัตวัอย่างที� � ซึ�งเป็นฉากที�เหลยเฟิงนาํเงินที�ตน

เก็บหอมรอมริบมอบใหก้ับสหายร่วมอดุมการณ์ของตนเพื�อนาํไปรกัษาแม่ที�กาํลงัป่วยไขอ้ย่างไม่

ลงัเล คณุธรรมดงักลา่วของเหลยเฟิงแสดงใหเ้ห็นว่าเขาคิดถึงผูอ้ื�นมากกว่าตนเอง เห็นอกเห็นใจและ

พรอ้มช่วยเหลือมิตรสหายในยามยากลาํบาก  

ไม่เพียงแต่อปุนิสยัการชว่ยเหลือมิตรสหายในยามยากลาํบากที�นาํเสนอในวรรณกรรมเท่านั�น 

เหลยเฟิงยังเป็นผูท้ี�มีนํ�าใจต่อผูอ้ื�นแมต้นจะไม่รูจ้ักก็ตาม ดังจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างที� � นาํเสนอ

เหตกุารณข์ณะที�เหลยเฟิงพบกับหญิงวยักลางคนผูห้นึ�งกาํลงัขึ �นรถโดยสารกลบับา้น แต่ทว่าหญิงผู้

นั�นทาํตั�วรถหาย เมื�อเหลยเฟิงพบเห็นความทุกขร์อ้นของหญิงคนดังกล่าวเขา้จึงซื �อตั�วใหก้บัหญิงผู้

นั�น ก่อนจากกนัหญิงผูน้ั�นไดถ้ามถงึชื�อและสงักดัของเหลยเฟิง หากแต่คาํตอบที�เหลยเฟิงตอบนั�นเป็น

ที�ซาบซึ �งและกินใจอย่างยิ�ง เขาเลือกที�จะไม่บอกชื�อและที�อยู่ของตน ซึ�งการที�เหลยเฟิงตอบว่า

“กระผมชื�อทหารปลดแอก อาศยัอยู่ที�ประเทศจีนครบั. . .” อาจหมายถึง เหลยเฟิงมองทกุคนบนผืน

แผ่นดินจีนว่าเป็นญาติพี�นอ้งของเขา อนึ�งการไม่บอกชื�อหรือที�อยู่ของตนนั�นยังสะทอ้นว่าการทาํ

ความดีช่วยเหลือผูอ้ื�นไม่จาํเป็นตอ้งบอกชื�อเสียง เรียงนามของตนใหผู้อื้�นทราบเสมอไป  

  ขณะเดียวกนั ตวัอย่างที� � นาํเสนอฉากเหตกุารณร์ะหว่างที�เหลยเฟิงโดยสารรถประจาํทาง 

เขาแสดงนํ�าใจด้วยการสละที�นั� งให้แก่ผูอื้�น การปัดกวาดรถสาธารณะ พรอ้มมอบนํ�าดื�มใหผู้อื้�น 
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ตวัอย่างที� � นาํเสนอฉากสาํคญัที�หญิงชราผูห้นึ�งกาํลงัหาหนทางเพื�อไปยังบา้นลกูชายของตน เมื�อ

เหลยเฟิงพบเขา้จึงอาสาพาหญิงชราผูน้ั�นหาที�อยูด่งักลา่ว การที�เหลยเฟิงพยายามช่วยเหลือผูอื้�นโดย

ใชเ้วลากว่า � ชั�วโมงในการเดินหาบา้นลูกชายของคนแปลกหนา้ แมจ้ะเป็นเพียงเรื�องเล็กนอ้ย แต่

เป็นเรื�องราวสะทอ้นแงม่มุดี ๆ ที�เกิดขึ �นในสงัคม ทาํใหส้งัคมน่าอยู่มากยิ�งขึ �น 

จากตวัอย่างทั�งหมดขา้งตน้ สะทอ้นจิตวิญญาณการอทุิศตนเพื�อรบัใชม้วลชนของเหลยเฟิงที�

กระทาํดว้ยความจรงิใจ และถือเอาการช่วยเหลือผูอ้ื�นเป็นความสขุของตนซึ�งเป็นแบบอย่างที�ควรค่า

แก่การศึกษา วรรณกรรมเรื�องดังกล่าวสร้างภาพจําในการหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นผู้มี

เมตตา รู้จักการช่วยเหลือผู้อื�นเมื�อมีโอกาสแม้จะเป็นเรื�องเพียงเล็กน้อยก็ตาม ขณะเดียวกนั

เหลยเฟิงก็ยงัใหแ้ง่คิดว่า การทาํความดีไม่จาํเป็นตอ้งประกาศชื�อเสียงเรียงนามของตนใหผู้อ้ื�นรบัรู ้

เสมือนการปิดทองหลงัพระ 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหภ์าพลกัษณค์วามเป็นวีรบุรุษผ่านตวับทวรรณกรรมเยาวชนของ

จีน เรื�อง เรื�องราวของเหลยเฟิง ฉบบัเรียบเรียงของหยังเชิ�นซิน ที�จัดพิมพโ์ดยสาํนักพิมพไ์ปรษณีย์

และโทรคมนาคมประชาชน ผลการวิจยัพบว่า ตวับทของวรรณกรรมมีการถ่ายทอดภาพลกัษณค์วาม

เป็นวีรบุรุษของเหลยเฟิงใน � คุณสมบัติหลักสําคัญด้วยกัน คือ การเป็นผู้ภักดีต่อพรรค

คอมมิวนิสตจ์ีนและประธานเหมา และการอุทิศตนเพื�อรับใช้มวลชนและมีความสุขในการ

ช่วยเหลือผู้อื�น คณุสมบตัิทั�งสองเป็นคณุสมบตัิพื �นฐานสาํคญัที�ตวับทมุ่งนาํเสนอและใหข้อ้คิดแก่

เยาวชนซึ�งเป็นคณุค่าสาํคญัของวรรณกรรมเรื�องดงักล่าวที�ตอ้งการสื�อสารแก่ผูอ่้าน 

อภปิรายผลการวิจัย 

เรื�องราวของเหลยเฟิง สะทอ้นคณุค่าสาํคญัในแง่ที�เป็นวรรณกรรมเพื�อนาํเสนอเรื�องราวของ

วีรบุรุษที�เป็นเพียงบุคคลธรรมดา หากแต่เขามีคุณลักษณะเป็นผูม้ีคุณธรรมอันสูงส่ง เทิดทูนพรรค

คอมมิวนิสตแ์ละประธานเหมาในฐานะผูม้อบชีวิตใหม่แก่เขา คณุสมบตัิดงักล่าวของเหลยเฟิงจึงเป็น

ภาพลักษณ์สาํคัญ ในวรรณกรรมเยาวชนที�ถูกถ่ายทอดเรื�องราวในวงกวา้งและยังคงมีการตีพิมพ์

จนถึงปัจจุบัน ทว่า การเลือกตีพิมพว์รรณกรรมเรื�องดงักล่าวและการเลือกใชป้กหนังสือเพื�อดึงดูด

ความสนใจผูอ่้าน ผูซ้ึ�งเป็นเยาวชนยงัแฝงไวซ้ึ�งความน่าสนใจเช่นกนั  

เมื�อผูว้ิจยัทาํการสาํรวจการตีพิมพว์รรณกรรมเรื�อง เรื�องราวของเหลยเฟิง ผ่านทางเว็บไซต์

สาํนักพิมพจ์ีน รวมถึงเว็บไซตข์ายสินคา้ออนไลนข์องจีนหลายแห่ง พบว่า ปัจจุบนัวรรณกรรมเรื�อง

ดังกล่าวยังคงไดร้บัการตีพิมพ์จากหลายสาํนักพิมพ ์อาทิ ฉบับสาํนักพิมพ์การศึกษาปักกิ�ง ฉบับ
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สาํนักพิมพ์วิจิตรศิลป์เจียงซี ฉบับสาํนักพิมพ์วรรณคดีและศิลปะฉางเจียง สาํนักพิมพ์เด็กและ

เยาวชนเหอเป่ย โดยขอบเขตของเนื �อหายงัคงเป็นการเล่าเรื�องชีวประวติั การทาํความดีของเหลยเฟิง 

ทั�งยงัมีการออกแบบหนา้ปกหนงัสือเป็นรูปภาพของเหลยเฟิงในอิรยิาบถต่าง ๆ เช่น ภาพปกเหลยเฟิง

ในชดุทหารฉบบัสาํนกัพิมพก์ารศกึษาปักกิ�ง ภาพปกเหลยเฟิงกาํลงัช่วยเหลือผูอ้ื�นดว้ยความสขุใจทั�ง

การช่วยเหลือคนชราฉบบัสาํนกัพิมพว์ิจิตรศิลป์เจียงซี หรือภาพปกเหลยเฟิงขณะเอื �อเฟื�อที�นั�งใหก้บั

ชายชราที�กาํลงัป่วยหนกัฉบบัสาํนกัพิมพส์าํนกัพิมพไ์ปรษณียแ์ละโทรคมนาคมประชาชน นอกจากนี � 

ยงัพบภาพปกที�นาํเสนอเหลยเฟิงในอิริยาบทอ่านสรรนิพนธ์ประธานเหมา อิริยาบถเช็ดรถทหาร ซึ�ง

ลว้นเป็นการเลือกเอาฉากเหตกุารณส์าํคญัที�สื�อใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณข์องเหลยเฟิง โดยภาพดงักล่าว

สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของผู้วิจัยในแง่การนําเสนอภาพลักษณ์ของเหลยเฟิง ขณะเดียวกัน

ภายในหนงัสือสว่นใหญ่ตีพิมพเ์ป็นภาพสี มีรูปภาพประกอบสอดแทรกคาํศพัทแ์ละสาํนวน เพื�อดึงดดู

ความสนใจผูอ้่านซึ�งจดัอยู่ในกลุม่เยาวชนเป็นหลกั  

ภาพที� 1-3  การตีพิมพว์รรณกรรม เรื�องราวของเหลยเฟิง ในยคุสมยัปัจจุบนั 

ที�มา : ภาพที� � (ซา้ย) (Liu Jingyu, n.d., online), ภาพที� � (กลาง) (Wen Song, n.d., online) 

ภาพที� � (ขวา) (杨称心, 2013 : cover) 

จากการเลือกใชภ้าพของเหลยเฟิงในอิริยาบต่าง ๆ ขึ �นปกหนังสือ ผนวกกับการเรียบเรียง

เนื �อหาเพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการสื�อสารภาพลกัษณข์องเหลยเฟิงเป็นหนึ�งในวิธีการสาํคญัที�ใช้

วรรณกรรมในฐานะเครื�องมือขดัเกลาทางสงัคม (socialization) ซึ�งเป็นกระบวนการทางสงัคมรว่มกบั

หลกัทางจิตวิทยาเนื�องจากมนษุยใ์นสงัคมจะตอ้งมีการปฏิสมัพนัธก์นั มีความสาํคญัอย่างยิ�งต่อการ

หล่อหลอมและสรา้งพฤติกรรมความเชื�อรว่มกนั (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, 2558 : 50) ทั�งยงัมีอิทธิพล

ใหก้ารกาํหนดบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปตามแนวทางที�สงัคมตอ้งการ เด็กที�เกิดมาจะตอ้ง

ไดร้บัการอบรมสั�งสอนใหเ้ป็นสมาชิกที�สมบูรณข์องสงัคม สามารถอยู่รว่มกนัและมีความสมัพนัธก์บั
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คนอื�นไดอ้ย่างราบรื�น (จาํนงค ์อดิวัฒนสิทธิ�, 2543 : 43-44) การขัดเกลาทางสังคมมีจุดมุ่งหมาย

หลกั � ประการ ไดแ้ก่  

�) การสอนเรื�องระเบียบวินยัพื �นฐานของสงัคม เพื�อใหส้มาชิกเรียนรูว่้าสิ�งใดเป็นบรรทดัฐาน

ของสงัคม สิ�งใดที�สามารถทาํไดห้รือทาํไม่ได ้สิ�งใดควรทาํหรือไม่ควรทาํ 

�) การสอนใหบุ้คคลรูจ้ักบทบาททางสังคม เพื�อให้สมาชิกสามารถแสดงบทบาทตาม

สถานภาพที�ไดร้บัใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม  

�) การสรา้งแรงบนัดาลใจและความมุ่งหวังในชีวิต เพื�อใหส้มาชิกรูจ้ักวางแผนในอนาคต มี

ความมุ่งมั�นในชีวิตไม่ออกนอกกรอบสงัคม 

�) การสอนใหบ้คุคลมีทกัษะความชาํนาญในดา้นต่าง ๆ เพื�อใหส้มาชิกสามารถพึ�งพาตนเอง

ได ้(อมัพร สคุนัธวณิช และ พวงเพชร สรุตันกวีกลุ, ���� : ��) 

จุดมุ่งหมายขา้งตน้เปรียบดั�งกลไกสาํคญัที�จะช่วยปลกูฝังระเบียบวินัย เพื�อใหส้มาชิกมีแบบ

แผนของความประพฤติตามที�กลุ่มกาํหนด หรือปลกูฝังความมุ่งหวังที�จะช่วยใหบุ้คคลเกิดจิตสาํนึก

ในการปฏิบตัิตามระเบียบวินยั รูจ้กับทบาทและทศันคติต่าง ๆ หรือทกัษะในการอยู่รว่มกับผูอ้ื�น ซึ�ง

ความชาํนาญในทักษะ รวมถึงการมีระเบียบตามที�สังคมพึงปรารถนาต้องอาศัยการเรียนรู ้การ

ลอกเลียนแบบเรื�องราวในชีวิตประจาํวัน (สุพัตรา สุภาพ, 2541 : 46-48) ซึ�งการขัดเกลาจะเกิด

ประสิทธิภาพในระยะยาวได ้จาํเป็นตอ้งมีการผลิตซํ�าและเผยแพรเ่รื�องราวนั�น ๆ อย่างต่อเนื�อง 

เมื�อมองปฏิบตัิการดงักลา่วยอ้นกลบัเขา้มาสูม่ิติของวรรณกรรมเยาวชนจะเห็นไดว้่า การใช้

วรรณกรรมเยาวชนทั�งนิทาน เรื�องสั�นหรือนวนิยายสาํหรับเด็กลว้นเป็นอีกเครื�องมือสาํคญัที�

จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงคใ์ห้เกิดขึ�น เป้าหมายของการออกแบบเนื�อหา

ย่อมเป็นไปเพื�อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ให้มีหลักคุณธรรม มีระเบียบวินัยพื �นฐานของสังคม หรือเพื�อให้รู้จักบทบาทหน้าที�ของตน 

ช่วงเวลารบัเอาขอ้มลูจากวรรณกรรมของเด็กและเยาวชนอยู่ราว ๆ �� ปี เป็นอย่างนอ้ย เมื�อเด็กและ

เยาวชนได้ร ับการขัดเกลาผ่านเรื�องราวดังกล่าวตลอดช่วงเวลาในวัยเยาวข์องพวกเขา จะทาํให้

เยาวชนทั�งหลายซึมซบัและจดจาํเรื�องราวในวรรณกรรม จนนาํไปสู่การเรียนรูแ้ละปฏิบติัตามตอกยํ�า

ใหเ้ห็นว่าวรรณกรรมเยาวชนเป็นเครื�องมือสาํคญัที�ชว่ยสรา้งปฏิบตัิการดงักลา่วใหเ้กิดขึ �นได ้ 

เช่นเดียวกบัการหลอ่หลอมวิถีทางคณุธรรมของเหลยเฟิง เพื�อขัดเกลาเยาวชนจีนใหเ้ป็นผูร้กั

ชาติและรูจ้ักช่วยเหลือเกื �อกูลกัน มีเมตตาต่อกัน อันเป็นคุณธรรมสาํคญัที�สรา้งใหส้ังคมจีนอดุมไป

ดว้ยอารยธรรมอนัดีของคนในชาติอย่างสถาพร การตีพิมพว์รรณกรรมเรื�องดงักลา่วที�ยังคงปรากฏใน

ปัจจบุนั (ภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีสีจิ �นผิง) สะทอ้นใหเ้ห็นว่า คณุธรรมที�เกิดจากจิตวิญญาณ

ของเหลยเฟิงทั�งความรกัในสถาบนัของชาติ พรรคคอมมิวนิสต ์และการเดินตามการชี �นาํของผู้นาํ
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ประเทศ รวมถึงการรับใช้มวลชน ช่วยเหลือผู้อื�นเมื�อมีโอกาส ยังคงเป็นที�ต้องการของสังคมจีน

ปัจจุบัน คุณค่าของวรรณกรรมเรื�อง เรื�องราวของเหลยเฟิง จึงเป็นหนึ�งในกรณีศึกษาสาํคัญที�เป็น

แบบอย่างของการเสริมสรา้งคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นเยาวชน  

แมว้่าวรรณกรรมจะเป็นเพียงเครื�องมือลักษณะทางออ้มในการขัดเกลาเยาวชน โดยอาศัย

เนื �อหาจากตวับทเป็นช่องทางในการถ่ายทอดอดุมการณ ์แนวคิด ทัศนคติ หรือคณุธรรม หากแต่เป็น

สื�อสาํคัญที�เด็กและเยาวชนพบเห็นได้ง่าย ทั�งยังใช้เป็นเครื�องมือหลักในการพัฒนาพุทธิพิสัย 

(cognitive domain) จิตพิสยั (affective domain) และทักษะพิสยั (psychomotor domain) ในช่วง

วยัเยาวข์องพวกเขาเช่นกนั การที�ชาติและสังคมหนึ�ง ๆ จะสร้างเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ

ให้เป็นไปในทิศทางใด วรรณกรรมเยาวชนจึงอาจเป็นดัชนีสําคัญที�จะขับเคลื�อนกลไก

ดังกลา่วให้เป็นไปตามเป้าประสงคข์องรัฐบาลได้ 

ข้อเสนอแนะ 

�. ข้อเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช้  

จากการดาํเนินการวิจยัครั�งนี � ยงัพบขอ้จาํกดัในการดาํเนินการวิจัยอยู่บางประการ กล่าวคือ 

วรรณกรรมฉบับที�ผูวิ้จัยเลือกใช ้เป็นเพียงมิติหนึ�งที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นวีรบุรุษของเหลยเฟิง

เท่านั�น อาจไม่ตรงกับภาพลกัษณท์ี�แทจ้ริงทั�งหมดของเหลยเฟิง ฉะนั�นการนาํผลการวิจัยไปใชอ้าจ

ต้องประกอบกับผลการวิจัยในมิติอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การศึกษาจากปรากฏการณ์ที�เกิดขึ �นใน

สงัคมจีน แบบเรียน เพลง ขอ้ความจากผูน้าํจีน เป็นตน้ 

�. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั�งต่อไป 

ผูส้นใจสามารถศึกษาในประเด็นอื�น ๆ รวมถึงเอกสารอื�น เช่น การศึกษาจากฉบบัพิมพข์อง

สาํนกัพิมพอ์ื�นเพิ�มเติมเพื�อใหเ้ห็นภาพในมิติที�หลากหลายมากขึ �น อนึ�ง วรรณกรรมเยาวชนของจีนยัง

ปรากฏเรื�องราวความเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีผ่านบุคคลอื�น ๆ อีกหลายเรื�อง ผูส้นใจสามารถศึกษา

เพิ�มเติมไดโ้ดยอาจสะทอ้นใหเ้ห็นผลการศึกษาของความเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีรูปแบบใหม่ที�ยงัไม่

เคยมีผูศ้กึษา     มาก่อน 
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Abstract
	 Chinese	works	of	art	account	for	an	increasing	proportion	of	the	
global	market.	As	a	special	art	commodity,	Chinese	paintings	have	
important	connotations	in	their	aesthetic	connotations	and	spiritual	
investment.	The	important	factors	for	the	formations	of	art	prices	are	
inseparable	 from	 its	 own	 uniqueness.	 Consumers’	 purchases	 of	
Chinese	paintings	are	also	increasing	year	by	year.	Art	consumption	
has	 become	 a	 common	 choice	 for	 people,	 and	 people’s	 artistic	
awareness	has	gradually	strengthened	and	become		“Chinese	public	
art”.	This	will	stimulate	professional	painters	to	continue	their	artistic	
creations	and	create	more	works	of	art	that	adapt	to	the	development	
of	 the	 times.	 The	 development	 of	 Chinese	 painting	 cannot	 be	
separated	from	the	promotion	of	professional	painters	and	occupies	
an	extremely	important	role.	In	short,	the	advent	of	the	consumption	
era	has	promoted	the	vigorous	development	of	Chinese	paintings.	
The	 good	 “consumption”	 of	 Chinese	 paintings	 better	 promotes	
Chinese	culture	and	art,	bringing	Chinese	paintings	to	the	international	
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stage,	and	the	Chinese	painting	market	will	get	better	and	better	in	
the	 future.	The	choice	of	history	 is	an	 important	direction	of	our	
unremitting	efforts	and	choices.
	 On	the	basis	of	understanding	the	status	quo	of	artistic	creation	
of	professional	painters,	this	research	attempts	to	1)	explore	whether	
the	intrinsic	value	attributes	and	the	macroeconomic	factors	of	the	
value	of	artworks	will	affect	the	creation	of	professional	painters’	
artworks,	and	to	2)	analyze	whether	 there	 is	a	certain	correlation	
between	the	intrinsic	value	attributes	and	the	macroeconomic	factors	
of	the	value	of	artworks.	In	the	process	of	research,	it	was	found	that	
the	influence	between	the	two	was		indirect.	Adding	an	intermediary	
variable	to	the	purchase	behavior	of	consumers,	it	could	make	the	
influence	relationship	between	them	more	complete.	The	author	
adopted	a	quantitative	research	method	and	designed	a	questionnaire	
suitable	for	this	 research,	and	selected	professional	painters	 from	
the	representative	Chinese	Painting	Artists	Association	of	Shandong	
Province	as	the	research	object.
	 Four	hundred	and	six	valid	questionnaires	were	collected	and	
analyzed	by	relevant	analysis	and	regression	analysis.	The	resulted	
was	 verified	 that	 the	 intrinsic	 value	 attributes	 of	 art	 value	 and	
macroeconomic	 factors	 had	 a	 significant	 influence	 on	 consumer	
purchase	behavior,	and	also	had	a	significant	influence	on	professional	
painters’	artistic	creation.	The	purchase	behavior	of	consumers	also	
directly	affected	 the	creative	enthusiasm	of	professional	painters.	
In	particular,	the	four	variables	of	art	value,	cultural	value,	GDP	per	
capita,	and	inflation	rate	had	the	most	significant	impact	on	consumer	
purchasing	behavior.	The	second	was	aesthetic	value,	money	supply,	
exchange	rate,	and	the	correlation	coefficient	between	interest	rate	
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and	purchasing	behavior	was	negative.	 This	 also	directly	 affected	
consumers’	purchasing	power	for	artworks,	and	ultimately	affected	
the	artistic	creation	of	professional	painters.
Keywords : Chinese	Painting;	Professional	Painter;	Artwork;	Consumer	

Buying	Behavior;	Artistic	Creation

Introduction
	 Since	 2003,	 the	 development	 of	 China’s	 art	 market	 has	
undergone	an	obvious	turning	point.	The	art	market	has	transformed	
from	 a	 traditional	 collection-oriented	market	 to	 an	 investment-
oriented	market.	International	financial	market	data	also	show	that	
art	investment	has	become	the	third	largest	investment	market	after	
securities	and	real	estate.	Benjamin	R.	Mandel	 (2009)	pointed	out	
that	the	biggest	difference	between	art	and	financial	products	is	that	
art	is	both	an	investment	product	and	sometimes	a	consumer	product.	
From	the	perspective	of	the	laws	of	the	world,	when	the	per	capita	
GDP	reaches	more	than	4,000	US	dollars,	the	art	market	will	usher	
in	 a	 period	 of	 development.	 In	 2014,	 when	 China’s	 current	 per	
capita	GDP	reaches	more	than	4,000	US	dollars,	it	means	that	my	
country	has	the	economy	for	the	development	of	the	art	market.	
Environment	and	conditions,	artworks	will	become	more	and	more	
important	and	valued	(Tang	Chaoyi,	2011).	The	essential	attribute	of	
works	of	art	is	to	meet	people’s	special	spiritual	needs	and	is	closely	
connected	with	the	soul	and	emotions.	However,	what	are	the	aspects	
of	the	intrinsic	value	of	artworks?	The	value	of	artwork	is	a	complex	
condensed	from	multiple	value	dimensions,	which	has	become	the	
consensus	of	 the	academic	circle	and	the	 industry.	Based	on	the	
research	of	Zhao	Zilong	(2014),	Sun	Tianyu	(2014),	Ji	Tainian	(2013),	
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etc.	The	intrinsic	value	of	artworks	can	be	described	from	five	aspects:	
aesthetic	value,	historical	value,	cultural	value,	economic	value,	and	
academic	value.	This	paper	only	selects	three	aspects	of	aesthetic	
value,	historical	value,	and	cultural	value	to	discuss	the	influence	of	
professional	painters.	Another	important	factor	affecting	the	price	of	
art	is	macroeconomic	factors,	including	per	capita	GDP,	money	supply,	
interest	rates,	exchange	rates,	and	inflation	rates	(Chen	Jianqi,	Jiang	
Huaijin,	Yang	Yewei.	2014).	From	a	long-term	perspective,	the	effect	
of	various	economic	factors	on	the	market	price	of	art	is	very	obvious,	
especially	the	role	of	money	supply,	GDP	per	capita	and	inflation	
rate.
	 The	various	factors	that	affect	the	price	of	art	have	an	impact	
on	 the	artistic	 creation	of	professional	painters.	 In	order	 to	more	
fully	 prove	 the	 relationship	 between	 the	 two,	 consumer	 buying	
behavior	 is	 used	 as	 an	 intermediary	 variable,	 and	 the	 influencing	
factors	of	art	price	have	an	impact	on	consumer	buying	behavior.	
There	are	also	related	influences.	Consumer	buying	behavior	has	a	
significant	influence	on	the	artistic	creation	of	professional	painters.	
Studies	have	proved	that	economic	development	 is	undoubtedly	
the	most	direct	driving	force	for	the	artistic	value	of	Chinese	painting,	
and	the	advent	of	the	consumption	era	has	promoted	the	vigorous	
development	of	Chinese	painting.	These	factors	will	bring	passion	to	
the	artistic	creation	of	professional	painters,	and	painters	will	also	
create	more	what	a	great	work.
	 Through	research,	it	has	been	confirmed	that	the	price	of	artwork	
has	an	effect	on	the	artistic	creation	of	professional	Chinese	flower-
and-bird	painters,	and	consumer	purchase	behavior	as	an	intermediary	
variable	plays	an	intermediary	role,	which	more	fully	confirms	their	
influence	relationship.
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Literature Review
	 The	market	 transaction	 price	 of	 art	 has	 always	 been	 a	 very	
sensitive	issue	in	art	market	transactions.	The	art	market	is	the	third	
largest	investment	market	after	the	stock	market	and	real	estate.	As	
a	part	of	artwork,	Chinese	painting	has	a	very	important	position.	Now	
consumers’	love	for	Chinese	painting	is	increasing,	and	purchasing	
power	is	of	course	also	increasing.	This	will	stimulate	professional	
painters	 to	 create	 better	 works.	 Therefore,	 the	 price	 of	 art	 and	
consumers	Purchasing	behavior	and	artistic	creation	of	professional	
painters	are	issues	of	great	concern	to	the	society.
	 Artwork	 as	 a	 special	 commodity,	 In	 addition	 to	 the	 general	
attributes	of	commodities,	it	also	has	related	characteristics.	Its	price	
is	difficult	to	determine	and	has	potential	for	appreciation.	Therefore,	
the	pricing	of	artworks	is	a	very	complicated	matter.	Scholars	at	home	
and	abroad	have	discussed	the	pricing	mechanism	of	artworks	and	
put	forward	the	factors	that	determine	the	price	of	artworks.	Scholars	
have	different	 research	angles	and	different	 focuses.	They	mainly	
discuss	from	the	following	perspectives.	Intrinsic	value	attributes	that	
affect	the	prices	of	artwork	including	Historical	value,	Cultural	value	
and	Aesthetic	value.	The	macroscopic	factors	that	affect	the	Artwork	
prices	including	Real	GDP	per	capita,	Money	Supply	(M2),	Inflation,	
Interest	Rate	and	Exchange	Rate.
	 Consumer	buying	behavior	is	also	called	consumer	behavior.	It	
is	all	consumer-related	personal	behaviors	 that	occur	around	the	
purchase	 of	 living	materials.	 Including	 the	 formation	 of	 demand	
motives,	the	occurrence	of	purchase	behaviors	and	the	conclusion	
of	post-purchase	feelings,	the	psychological	activities,	physiological	
activities	and	other	substantial	activities	displayed	in	the	purchase	
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or	consumption	process.	Consumer	purchases	are	affected	by	age,	
gender,	 occupation,	 income,	 educational	 level,	 ethnicity,	 religion,	
etc.,	and	their	needs	are	very	different,	and	their	requirements	for	
goods	are	also	different.	Moreover,	with	the	development	of	social	
economy,	consumers	Consumption	habits,	consumption	concepts,	
and	consumer	psychology	are	constantly	changing,	leading	to	large	
differences	in	consumer	purchases.
	 The	prices	of	artwork	are	affected	by	the	macroeconomics	and	
intrinsic	value	attributes.	This	paper	analyzes	these	two	influencing	
factors,	and	the	conclusions	drawn	have	significant	significance.	Of	
course,	the	price	of	artworks	also	directly	affects	the	creative	ability	
of	professional	painters.	As	the	price	of	artworks	rises,	the	income	of	
professional	painters	will	increase	and	the	passion	for	creation	will	
also	 increase.	As	 the	 soul	engineer	of	human	beings,	 artists	have	
deepened	their	image	thinking	in	many	iterations	and	art	also	needs	
to	strive	for	excellence	in	a	lot	of	practice.	A	true	artist	should	regard	
art	 as	 life,	 and	 should	 love	 it	with	all	his	hard	work	and	all	 true	
feelings,	in	order	to	be	brave	in	pioneering,	obtain	unique	knowledge,	
and	then	create	characteristic	and	true	works.

Objective of this research
	 The	formation	of	artwork	prices	affects	the	artistic	creation	of	
professional	Chinese	flower-and-bird	painters,	and	consumers’	buying	
behavior	plays	an	intermediary	role.
	 1.	To	study	the	influence	of	the	formation	of	Artwork	prices	on	
the	artistic	creation	of	professional	painter.
	 2.	To	analysis	the	relationship	between	the	formation	of	Artwork	
prices	and	the	artistic	creation	of	professional	painter.
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	 3.	To	explore	the	formation	of	Artwork	prices	play	a	decisive	
role	in	the	artistic	creation	of	professional	painter.

Hypothesis of this research:
	 Hypothesis	1	:	The	intrinsic	attributes	of	the	value	of	art	have	a	
significant	impact	on	the	artistic	creation	of	professional	painters.
	 Hypothesis	 2	 :	 The	macroeconomic	 factors	 that	 affect	 the	
prices	of	artwork	have	an	important	influence	on	the	artistic	creation	
of	professional	painters.
	 Hypothesis	3	:	The	intrinsic	value	attribute	of	the	price	of	art	
has	a	significant	impact	on	consumer	purchasing	behavior.
	 Hypothesis	4	:	The	macroeconomic	factors	that	affect	the	price	
of	art	have	an	important	impact	on	consumer	purchasing	behavior.
	 Hypothesis	5	:	Consumer	buying	behavior	has	a	significant	impact	
on	professional	painters’	artistic	creation.

Conceptual Framework

Figure 1 :		Research	Conceptual	Framework
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Research Method
	 This	study	uses	questionnaires	to	collect	data.	A	questionnaire	
survey	was	conducted	among	professional	Chinese	painting	painters	
from	four	painting	academies	in	Shandong	Province.	These	professional	
painters	are	very	representative.	They	participate	in	various	Chinese	
painting	exhibitions	and	hold	 individual	painting	exhibitions	every	
year.	They	are	very	familiar	with	the	development	status	of	Chinese	
painting.	Their	works	are	collected	by	many	institutions	and	have	a	
very	good	sales	market	and	people	love.	Through	the	questionnaire	
star	network	platform,	a	total	of	463	questionnaires	were	distributed,	
and	406	valid	questionnaires	were	returned,	with	an	effective	response	
rate	of	88%.	These	recovered	valid	questionnaires	provide	a	data	
basis	for	verifying	theoretical	hypotheses.	The	questionnaire	is	divided	
into	six	parts.	The	first	part	is	the	basic	information,	the	second	part	
is	 the	basic	 information	about	the	artistic	creation	of	professional	
painters,	the	third	part	is	the	influencing	factors	of	art	prices	(intrinsic	
value	attributes	and	macroeconomic	factors),	and	the	fourth	part	It	
is	the	influence	of	the	intrinsic	value	attribute	that	affects	the	price	
of	art	on	the	purchase	behavior	of	consumers.	The	fifth	part	is	the	
impact	of	macroeconomic	factors	that	affect	the	price	of	art	on	the	
purchase	 behavior	 of	 consumers.	 The	 sixth	 part	 is	 the	 impact	 of	
consumer	purchase	behavior	on	the	artistic	creation	of	professional	
painters.	The	reliability	of	the	data	collected	 in	the	questionnaire	
was	tested	using	SPSS19.0,	statistical	software,	and	the	results	showed	
that	the	reliability	of	the	questionnaire	was	good.	KMO	and	Bartlett	
sphere	tests	were	also	carried	out,	and	the	data	showed	that	the	
questionnaire	has	good	validity.	The	questionnaire	has	been	well	
studied	 through	 descriptive	 analysis,	 correlation	 analysis,	 and	
regression	analysis.
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Research Results
 Related analysis
	 Correlation	analysis	is	used	to	test	whether	there	is	a	mutual	
influence	relationship	between	the	variables	in	the	model,	and	to	
preliminarily	determine	the	rationality	of	the	theoretical	model.	After	
Pearson’s	correlation	analysis	is	used	to	analyze	the	correlation	of	
each	variable	 in	the	model,	 the	analysis	 results	are	shown	 in	the	
following	table.

Table 1	 Correlation	analysis	results	of	various	variables

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aesthetic	
Value

1

Historical	
Value

0.399** 1

Cultural	Value 0.352** 0.453** 1

Real	GDP	
per	Capita

0.064 0.034 0.079 1

Interest	Rate -0.092 -0.077 -0.074 -0.052 1

Inflate 0.243** 0.219** 0.144** 0.164** -0.150** 1

Money	Supply	
(M2)

0.095 0.105* 0.131** 0.217** -0.128** 0.241** 1

Exchange	Rate 0.114* 0.143** 0.039 0.176** -0.200** 0.320** 0.281** 1

Purchase	
Behavior

0.493** 0.531** 0.383** 0.452** -0.147** 0.395** 0.320** 0.240** 1 1

Artistic	
creation	of	
professional	
painter

0.489** 0.401** 0.483** 0.251** -0.281** 0.443** 0.455** 0.292** 0.622** 1

	 From	the	relevant	analysis	results	in	the	above	table,	we	can	
see	that	the	correlation	coefficients	between	aesthetic	value,	historical	
value,	cultural	value,	GDP	per	capita,	inflation	rate,	money	supply,	
exchange	rate	and	creative	ability	are	0.489,	0.401,	0.483,	0.251,0.443,	
0.455,	0.292,	Significance	is	less	than	0.05,	and	there	is	an	obvious	
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positive	correlation.	The	correlation	coefficient	between	interest	rate	
and	creative	ability	is	-0.281,	the	significance	is	less	than	0.05,	and	
there	is	an	obvious	negative	correlation.	The	correlation	coefficient	
between	 purchasing	 behavior	 and	 creative	 ability	 is	 0.622,	 the	
significance	 is	 less	 than	 0.05,	 and	 there	 is	 an	 obvious	 positive	
correlation.	The	correlation	coefficients	between	value	attributes	and	
purchasing	behavior	are	both	positive	and	the	significance	is	less	than	
0.05,	and	there	 is	an	obvious	positive	correlation.	The	correlation	
coefficients	between	per	capita	GDP,	inflation	rate,	money	supply,	
exchange	 rate	 and	 purchasing	 behavior	 are	 all	 positive,	 and	 the	
significance	 is	 less	 than	 0.05,	 and	 there	 is	 an	 obvious	 positive	
correlation.	 The	 correlation	 coefficient	 between	 interest	 rate	 and	
purchasing	behavior	is	negative,	and	the	significance	is	less	than	0.05,	
and	there	is	an	obvious	negative	correlation.

The influence of the intrinsic value attribute of artwork prices 
on the artistic creation of professional painters

Table 2	 Model	summary	1

Model R R ² Adjusted R ² Standard deviation Durbin-Watson

1 0.602a 0.362 0.357 1.791 1.791

	 As	shown	in	Table	4.8,	R	is	0.602,	R²	is	0.362,	and	the	fit	is	good,	
indicating	 that	 the	 established	model	 can	 explain	 36.2%	 of	 the	
information.	That	 is,	most	of	 the	variables	explained	can	be	well	
explained	by	the	model.
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Table 3	 Regression	coefficient	between	 intrinsic	value	attribute	
and	professional	painter’s	artistic	creation

Model Non-standardized coefficient Standardized 
coefficient

t Sig. VIF

B Standard error Beta

1 (constant) 1.445 0.152 9.496 0.000

Aesthetic	
Value

0.271 0.036 0.329 7.428 0.000 1.244

Historical	
Value

0.104 0.037 0.131 2.812 0.005 1.372

Cultural	
Value

0.234 0.035 0.308 6.758 0.000 1.317

	 As	shown	in	the	above	table,	the	VIF	value	is	less	than	5,	indi-
cating	that	there	is	no	multicollinearity	between	the	independent	
variables.	Aesthetic	value,	historical	value,	and	cultural	value	are	all	
significant	at	the	0.05	level,	and	the	regression	coefficients	are	0.271,	
0.104,	0.234,	respectively,	indicating	that	aesthetic	value,	historical	
value,	and	cultural	value	have	a	significant	positive	impact	on	creative	
ability.	 The	 regression	 equation	 can	 be	 established	 :	 creative	
ab i l i t y=1 .445+0 .271*aes thet i c 	 va lue+0 .104*h i s to r i ca l	
value+0.234*cultural	value.

The Influence of Macroeconomic Factors on the Artistic 
Creation of Professional Painters

Table 4	 Model	summary	2

Model R R ² Adjust R ² Standard deviation Durbin-Watson

1 0.612a 0.374 0.366 0.58719 1.843
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	 As	shown	in	the	table	above,	R	is	0.612,	R	square	is	0.374,	and	
the	fit	 is	 good,	 indicating	 that	 the	model	established	can	explain	
37.4%	of	the	information.	That	is,	most	of	the	variables	explained	
can	be	well	explained	by	the	model.

Table 5 Regression	coefficient	between	macroeconomic	factors	
and	professional	painter’s	artistic	creation

Model
B

Non-standardized 
coefficient

Standardized 
coefficient

t Sig. VIF
Standard 

error
Beta

1 (constant) 1.993 0.202 9.852 0.000

Real	GDP	
Per	Capital

0.082 0.030 0.113 2.778 0.006 1.074

Interest	
Rate

-0.111 0.025 -0.179 -4.423 0.000 1.055

Inflate 0.185 0.026 0.304 7.166 0.000 1.163

Money	
Supply	(M2)

0.259 0.034 0.321 7.589 0.000 1.151

Exchange	
Rate

0.037 0.033 0.049 1.131 0.259 1.208

	 As	 shown	 in	 the	 above	 table,	 the	 VIF	 value	 is	 less	 than	 5,	
indicating	that	there	is	no	multicollinearity	between	the	independent	
variables.	Per	capita	GDP,	inflation	rate,	and	money	supply	are	all	
significant	at	 the	0.05	 level.	The	 regression	coefficients	are	0.082,	
0.185,	and	0.259,	respectively,	indicating	that	Per	capita	GDP,	inflation	
rate,	and	money	supply	have	a	significant	positive	effect	on	creative	
ability;	interest	rates	are	significant	at	the	0.05	level,	and	the	regression	
coefficient	is	-0.111,	indicating	that	interest	rates	have	a	significant	
negative	impact	on	creative	ability;	exchange	rates	have	a	significant	



344 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

15

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2565

negative	impact	on	creative	ability;	The	significance	p	value	of	the	
influence	of	ability	is	0.259,	which	is	greater	than	0.05,	indicating	that	
the	exchange	rate	does	not	have	a	significant	influence	on	creative	
ability.	 Therefore,	 the	 regression	 equation	 is	 established:	 creative	
ability=1.993+0.082*per	capita	DP-.111*exchange	rate+0.185*inflation	
rate+0.259*money	supply.

Regression Analysis of Intrinsic Value Attributes and Purchase 
Behavior

Table 6 Model	summary	3

Model R R ² Adjust R ² Standard deviation Durbin-Watson

1 0.621 0.385 0.381 0.57011 1.971

	 As	shown	in	the	above	table,	R	is	0.621,	R	square	is	0.385,	and	
the	fit	 is	 good,	 indicating	 that	 the	established	model	can	explain	
38.5%	of	the	information.	That	is,	most	of	the	explained	variables	
can	be	well	explained	by	the	model.
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Table 7	 Regression	coefficient	between	intrinsic	value	attribute	and	
purchase	behavior

Model

B

Non-standardized coefficient Standardized 
coefficient

t Sig.

VIFStandard error Beta

1 (constant) 1.451 0.147 9.894 0.000

Aesthetic	
Value

0.252 0.035 0.312 7.175 0.000 1.244

Historical	
Value

0.277 0.035 0.356 7.798 0.000 1.372

Cultural	
Value

0.083 0.033 0.111 2.490 0.013 1.317

	 As	 shown	 in	 the	 above	 table,	 the	 VIF	 value	 is	 less	 than	 5,	
indicating	that	there	is	no	multicollinearity	between	the	independent	
variables.	Aesthetic	value,	historical	value,	and	cultural	value	are	all	
significant	at	the	0.05	level,	and	the	regression	coefficients	are	0.252,	
0.277,	0.083,	respectively,	indicating	that	aesthetic	value,	historical	
value,	 and	 cultural	 value	 have	 a	 significant	 positive	 impact	 on	
purchase	behavior.	A	regression	equation	can	be	established:	purchase	
behavior=1.451+0.252*	aesthetic	value+0.277*	historical	value+0.083*	
cultural	value.

Regression Analysis of Macroeconomic Factors Affecting 
Artwork Prices and Consumers’ Buying Behavior

Table 8	 Model	summary	4

Model R R ² Adjust R ² Standard deviation Durbin-Watson

1 0.584 0.341 0.333 0.59147 1.936
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	 As	shown	in	Table	4.17,	R	is	0.584,	R	square	is	0.341,	and	the	fit	
is	good,	indicating	that	the	established	model	can	explain	34.1%	of	
the	information.	That	is,	most	of	the	explained	variables	can	be	well	
explained	by	the	model.

Table 9 Regression	 coefficient	 between	 macro	 factors	 and	
consumer	buying	behavior

Model

B

Non-standardized 
coefficient

Standardized 
coefficient

t Sig.

VIF

Standard 
error Beta

1 (constant) 1.613 0.204 7.914 0.000

Real	GDP	Per	
Capital

0.259 0.030 0.364 8.689 0.000 1.074

Interest	Rate -0.037 0.025 -0.060 -1.448 0.148 1.055
Inflate 0.167 0.026 0.279 6.408 0.000 1.163
Money	Supply	
(M2)

0.125 0.034 0.158 3.635 0.000 1.151

Exchange	Rate 0.022 0.033 0.030 0.671 0.503 1.208

	 As	 shown	 in	 the	 above	 table,	 the	 VIF	 value	 is	 less	 than	 5,	
indicating	that	there	is	no	multicollinearity	among	the	independent	
variables.	Per	capita	GDP,	inflation	rate,	and	money	supply	are	all	
significant	at	 the	0.05	 level.	The	 regression	coefficients	are	0.259,	
0.167,	 and	0.125,	 respectively,	 indicating	Per	 capita	GDP,	 inflation	
rate,	and	money	supply	have	a	significant	positive	impact	on	creative	
ability;	the	significance	p-values	of	the	impact	of	interest	rates	and	
exchange	 rates	 on	 purchasing	 behavior	 are	 all	 greater	 than	 0.05,	
indicating	that	interest	rates	and	exchange	rates	have	no	significant	
impact	on	purchasing	behavior.	Therefore,	the	regression	equation	
is	established:	buying	behavior=1.613+0.259*	per	capita	GDP+0.167*	
inflation	rate+0.125*	money	supply.
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Regression analysis of consumer purchase behavior and 
professional painter’s artistic creation

Table 10 Model	summary	5

Model R R ² Adjust R ² Standard deviation Durbin-Watson

1 0.622 0.386 0.385 0.57854 1.936

	 As	shown	in	Table	4.20,	R	is	0.622,	R	square	is	0.386,	and	the	fit	
is	good,	indicating	that	the	established	model	can	explain	38.6%	of	
the	information.	That	is,	most	of	the	explained	variables	can	be	well	
explained	by	the	model.

Table 11 Regression	coefficient	between	consumer	buying	behavior	
and	professional	painter’s	artistic	creation

B Non-standardized 
coefficient

Standardized 
coefficient

t Sig. VIF

Standard 
error

Beta

1 (constant) 1.428 0.145 9.838 0.000

Purchasing	
behavior.

0.633 0.040 0.622 16.009 0.000 1.000

	 As	shown	in	the	above	table,	purchase	behavior	is	significant	at	
the	0.05	level,	and	the	regression	coefficient	is	0.633,	indicating	that	
purchase	behavior	has	a	significant	positive	impact	on	creative	ability.	
Therefore,	 the	 regression	equation	 is	established	 :	 creative	ability	
=1.428+0.633*	purchasing	behavior.
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Discussions and Conclusions
	 The	intrinsic	value	attributes	that	affect	the	price	of	artworks	
include	aesthetic	value,	historical	value	and	cultural	value.	The	data	
shows	that	the	intrinsic	value	attribute	has	a	positive	correlation	with	
the	artistic	creation	of	professional	painters;	especially	the	aesthetic	
value	is	the	most	significant.	This	shows	that	the	aesthetic	value	of	
works	of	art	has	a	positive	impact	on	the	artistic	creation	of	professional	
paintings.	 The	 first	 thing	 that	 professional	 painters	 create	 is	 the	
existence	of	beauty,	so	that	they	can	be	accepted	by	the	public.	
Professional	painters	should	pay	attention	to	the	improvement	of	
their	own	creative	ability,	keep	innovating,	and	create	beautiful	works.	
China’s	cultural	industry	includes	real	estate,	stocks,	and	artworks.	
The	development	of	real	estate	and	stock	markets	is	unsatisfactory,	
and	the	investment	risk	in	the	art	market	is	relatively	small.	Since	
the	19th	National	Congress	of	the	Communist	Party	of	China,	it	has	
also	been	listed	as	a	key	development	target	(Deng	Anqiu,	2010).
	 The	macroeconomic	factors	affecting	the	price	of	art	 include	
per	capita	GDP,	 interest	 rates,	exchange	 rates,	 inflation	 rates,	and	
money	supply.	Regression	analysis	data	shows	that	macroeconomic	
factors	 have	 different	 influence	 relationships	 with	 professional	
painters’	artistic	creation.	Per	capita	GDP,	inflation	rate,	and	money	
supply	have	a	positively	correlated	impact	on	professional	artist’s	
artistic	 creation.	 Exchange	 rates	 have	 no	 significant	 impact	 on	
professional	artist’s	artistic	creation.	 Interest	rates	have	a	negative	
impact	on	their	artistic	creation,	especially	the	direct	growth	of	per	
capita	 GDP.	 Affect	 the	 painter’s	 creative	 passion.	 People’s	 living	
standards	have	improved,	not	only	to	meet	material	needs,	but	also	
to	 increase	 spiritual	 needs,	 especially	 the	 increasing	 demand	 for	
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paintings.	This	will	encourage	painters,	especially	professional	painters,	
to	continuously	create	creations	suitable	for	all	kinds	of	works	of	
similar	groups	(Chen	Yingying,	1995).
	 There	 is	 a	 positive	 correlation	 between	 the	 intrinsic	 value	
attributes	that	affect	the	price	of	artworks	and	consumer	purchase	
behavior,	especially	aesthetic	value,	which	has	the	most	significant	
influence	on	consumer	purchase	behavior.	A	piece	of	art	can	bring	
people	a	sense	of	visual	pleasure,	make	people	feel	beautiful	and	
good-looking,	and	thus	produce	a	sense	of	happiness,	bring	a	good	
mood,	and	play	a	role	in	purifying	the	soul	and	cultivating	temperament	
(Lin	Jianhuang,	2016).	For	most	people	who	buy	Chinese	painting	
works,	they	value	the	aesthetic	value	of	the	artwork	more.	They	think	
that	this	work	makes	them	pleasing	to	the	eye	and	happy	to	realize	
the	value	of	the	artwork.
	 The	macroeconomic	factors	that	affect	the	price	of	art	have	an	
impact	 on	 consumer	 buying	 behavior.	 Per	 capita	 GDP,	 currency	
issuance,	 inflation	and	consumer	buying	behavior	have	a	positive	
correlation,	the	exchange	rate	has	no	obvious	influence	on	it,	and	
interest	rates	are	negatively	correlated	with	consumer	buying	behavior.
	 Consumer	buying	behavior	has	a	significant	positive	correlation	
with	professional	painter’s	artistic	creation.	For	professional	painters,	
if	the	works	they	create	are	sold	at	a	better	price,	they	will	have	
better	economic	income.	This	is	the	way	a	professional	painter	earns	
a	living.	Of	course,	the	love	of	art	is	the	original	intention	of	every	
painter.	Only	by	persevering	and	pursuing	art	can	we	create	better	
works	of	art	(Zhang	Liguo,	2003).	Consumers’	purchase	is	the	most	
direct	way	to	realize	their	value.	Consumers’	consumption	of	artworks	
is	also	increasing	year	by	year,	because	at	this	stage	people	pay	much	
attention	to	spiritual	and	cultural	consumption.
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Recommendations for future research
	 This	article	is	of	great	significance	to	the	study	of	professional	
painters,	and	the	model	can	be	used	in	larger	samples	or	longitudinal	
studies	in	future	research.	Part-time	professional	painters	and	painters	
in	colleges	and	universities	should	also	be	studied.	Of	course,	in	the	
study,	 only	 professional	 painters	 in	 Shandong	 Province	 were	
investigated,	which	 is	 one-sided.	 There	 are	 countless	 painters	 in	
China	who	are	persistent	in	Chinese	painting.	In	future	studies,	statistics	
should	 be	made	on	professional	 painters	 in	 other	 representative	
provinces.	It	has	a	higher	universality.	Of	course,	as	far	as	consumers	
are	concerned,	young	people’s	purchase	of	Chinese	paintings	is	the	
most	powerful,	but	in	the	art	collection	world,	middle-aged	people	
are	often	keen	on	things,	which	can	also	be	used	as	an	entry	point	
in	future	research.	In	short,	further	research	will	more	fully	confirm	
the	relationship	between	variables.
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บทความ  มาที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index 

* หมายเหตุ : 1. ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ในทุกกรณี (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนส่งบทความ)
2. กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ 1) - 3) เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาด าเนินการของกองบรรณาธิการ

3



 
 

หลักเกณฑและรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารรมพฤกษ 
 

หลักเกณฑการเสนอบทความเพื่อตีพิมพวารสารรมพฤกษ 
1.  ผูเขียนตองชำระคาธรรมเนียมตีพิมพบทความ 

2.  บทความที่สงมาตองเขียนใหอยูในรูปแบบทีว่ารสารรมพฤกษกำหนดเทาน้ัน  

3. ผูเขียนตองสงเอกสาร 1) แบบฟอรมการสงบทความ 2) ใบโอนเงิน และ 3) บทความ มาที่ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (ระบบออนไลน) เทาน้ัน โดยจะ

ไมรับพิจารณาบทความที่สงทางอีเมล ไปรษณียหรือชองทางอ่ืนๆ  

4. ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการต้ังแตรับบทความจนผูทรงคณุวุฒิประเมินบทความเสร็จ 

โดยประมาณ 75 วัน  

5. ผูเขียนจะไดรับหนังสือตอบรับการตีพิมพเมื่อกองบรรณาธิการไดรับบทความที่ผูเขียนแกไขตาม

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิหลังจากการประเมินแลวเทาน้ัน 

6.  ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเฉพาะบทความที่สงมาตามเง่ือนไขน้ีเทาน้ัน  
 

เงื่อนไขการสงบทความเสนอขอรับการประเมินเพื่อตีพิมพในวารสารรมพฤกษ 

1. เปนบทความทางดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

2. ตองเปนบทความที่ไมเคยเสนอขอตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารฉบับอ่ืนๆ มากอน 

3. ผูเขียนจะตองสงตนฉบับเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส โดย 

   - พิมพลงในโปรแกรม Microsoft word ความยาวไมเกิน 15 หนา (A4) 

   - อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)  

   - กำหนดระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน คอื 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 น้ิว (ขอบบน ซาย ขวา และลาง) 

4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเปนบทความที่มาจากงานวิจัยตองเปนการเขียน

ใหม โดยนำประเด็นสำคัญมานำเสนอ และใชรูปแบบการเขียนที่ไมใชเปนการยอจากงานวิจัย  
 

บทความวิจัย ควรประกอบดวยหัวขอดังนี้ (ไมตองใสตัวเลขหนาหัวขอในบทความ) 

1. ช่ือบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

2. ช่ือผูเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวม 2 ภาษา ควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา A4) 

4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหวางคำ) 

5. ที่มาและความสำคัญของปญหา  

6. วัตถุประสงค / แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

7. วิธีการวิจัย  (ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูล) 

8. ผลการวิจัย (ผลที่ไดจากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สำคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย) 

9. บทสรุป (สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ) 

10. เอกสารอางอิง (วารสารรมพฤกษใชรูปแบบ APA 6th) 

 

แนวคิิดทฤษฎีี ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิิดและงานวิจััยที�เกี�ยวข้้อง



 
 

บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอดังนี้ (ไมตองใสตัวเลขหนาหัวขอในบทความ) 

1. ช่ือบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

2. ช่ือผูเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา A4) 

4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหวางคำ) 

5. บทนำ (ที่มา หรือ ความสำคัญของบทความที่ตองการนำเสนอ)  

6. เน้ือหา (ผูเขียนนำเสนอหัวขอสำคัญที่เกี่ยวของประกอบบทความที่นำเสนอ)  

7. บทสรุป (สรุปประเด็นสำคัญที่ไดนำเสนอจากบทความ โดยสรุปทายบทความอาจต้ังประเด็นคำถาม หรือ 

การสรางความตองการใหผูอานคิดคนหาคำตอบใหมๆ) 

8. เอกสารอางอิง (วารสารรมพฤกษใชรูปแบบ APA 6th) 

 

5. สำหรับบทความปริทัศน-บทวิจารณหนังสือ ผูเขียนจะตองแจงแหลงที่มาโดยละเอียด 

6. วารสารรมพฤกษ  ขขออสสงงววนนสสิิททธธิิ์์ ในการรบัพิจารณาบทความ กรณี  

   6.1  การใชอีเมลและหมายเลขโทรศัพทของผูอ่ืนในการสงบทความ 

   6.2  ไมรับพิจารณาบทความวิจัยในช้ันเรียนและบทความจากงานวิจัยสถาบัน  

   6.3  รับพิจารณาบทความที่เขียนตามรูปแบบของวารสารรมพฤกษเทาน้ัน 

   6.4  รับพิจารณาบทความผานระบบ ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index]      

         เทาน้ัน 

 
การเขียนเชิงอรรถ เปนการเขียนขอความที่บอกแหลงที่มาของอัญประภาษหรืออัญพจน อาจเปนรายละเอียด

เพิ่มเติมขอความบางแหงในรายงาน ตำแหนงของเชิงอรรถใหเขียนไวทายหนากระดาษแตละหนาโดยเวนหาง

จากขอความในสวนเน้ือเรื่องพอสมควร และมีเสนขีดคั่นเพ่ือมิใหปะปนกับเน้ือเรื่อง  ดังตัวอยางตอไปน้ี    

 

  - เชิงอรรถโยง  (Gross - Reference) คอื การเขียนเพ่ือเช่ือมโยงเน้ือหาใหผูอานสามารถดูหรือ

อานเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจทีชั่ดเจนย่ิงขึ้น โดยมีลักษณะการเขียนดังน้ี  

 

…....…ในการปฏิบัติหนาที่ และการทำงานในหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแลว 

จะตองมีการบริหารองคกรที่ดี นั้นหมายความวา การดำเนินการจะตองยึดหลักการบริหารงาน1 

......................................................... 
1ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หนา 75. 

  

 

 



 
 

 - เชิงอรรถอธิบาย  (Content  Footnote) เชิงอรรถเสริมความที่เปนขอความอธิบายขยายความ

เพ่ิมเติมจากเน้ือหาของรายงานบางตอนที่คิดวาจะชวยใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นมีลักษณะการเขียน  ดังน้ี 

 

เลขเรยีกหนงัสือ (Book Number) หรอืเลขผูแตง1 (Author Number) การจัดหนังสือ 

................................................................ 
1เลขเรียกหนังสือหรือเลขผูแตง คือ ตัวเลขที่กำหนดขึ้นแทนตัวอักษรของชื่อ หรือนามสกุล ผูแตง จะใสกำกับ

ตามหลังพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตงในเลขเรียกหนังสือ 

 

รูปแบบการเขยีนเอกสารอางอิงในเนื้อหาบทความ  

  เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ดังน้ัน

จำนวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจำนวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง การ

อางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตง และ ปที่พิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลัง

ขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความในเนื้อหานั้น และอาจระบุ เลขหนาของเอกสารที่

อาง ได เพื ่อใหผู อานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที ่ใชอางอิงไดจากรายการ 

เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)  

ตตััววออยยาางง  (ผูแตง 1 คน) 

  (พรรณี บัวเล็ก, 2559) 

  พรรณี บัวเล็ก (2559) 

ตตััววออยยาางง (ผูแตง 2 คน) หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหใสช่ือผูแตงทุกคน 

  Dunning and Friedman (2014 : 79-120) 

  (Dunning and Friedman, 2014 : 79-120) 

 

หรือการสรุปเน้ือหามาทั้งหมดเลม ไมใชเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงหรือหนาใดหนาหน่ึง ก็ไมตองระบุหมายเลขหนา 

ดังน้ี  

ตตััววออยยาางง    

  (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2558) 

 

กรณีการอางอิงผูแตงเปนชาวตางประเทศใหระบุแตนามสกุล ไมตองใสช่ือแรก 

ตตััววออยยาางง    

  (Hobbs, 2015 : 58 – 81) 

 

กรณีที่ผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ ใหคงไวเหมือนบรรดาศักด์ิ/สมณศักด์ิ เดิม ดังน้ี  

ตตััววออยยาางง    

  (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59) 



 
 

 

หรือกรณีผูแตงมียศทางทหาร ตำรวจ ตำแหนงทางวิชาการ คำเรียกทางวิชาชีพ ไมตองใสไว เชน ศาสตราจารย

นายแพทย 

ตตััววออยยาางง    

  (สมชาย ผลเอ่ียมเอก, 2558 : 68) 

 

กรณีอางอิงจากเว็บไซด ใหใสช่ือผูแตง ป พ.ศ. ซึ่งปรากฏที่เรื่องที่สืบคน ดังน้ี  

ตตััววออยยาางง    

  (อาทิตย  ทองอินทร, 2559)  

  สำนักงานสถิติแหงชาติ (2559) 
 

การเขียนเอกสารอางอิง (ทายบทความ) 

  การเขียนเอกสารอางอิง (บรรณานุกรม) ใหเขียนโดยเรียงลำดับตามหลักการเดียวกับการเรียงคำ

ตามลำดับอักษรในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย) หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยคำที่

มีตัวสะกดจัดเรียงไวกอนคำที่มีรูปสระตามลำดับต้ังแต ก-ฉ และ A-Z สวนคำที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกัน

เรียงลำดับตามรปูสระที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียงภาษาไทยกอนตามดวยภาษาอังกฤษ 

  วารสารร มพฤกษใช ร ูปแบบที ่น ิยมใช ก ันท ั ่วไปทางส ังคมศาสตร  ค ือ APA 6th (American 

Psychological Association) เพื่อในการบันทึกการอางอิงตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

(TCI) โดยเขียนประเภทการอางอิง ดังตัวอยางตอไปน้ี  

 

หนังสือ  

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ : สำนักพิมพ. 

Ex. 

วิจารณ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บรษิัท เอส.อาร.พริ้นต้ิงแมสโปรดักส   

       จำกัด. 

 

บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร 

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปที่(ฉบับที่), หนา. 

Ex.  

อมรรัตน กุลสจุริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพยสนิและหน้ีสินของรัฐมนตรี. รมพฤกษ, 34(1), 209- 

        234. 
 

 

 

 



 
 

วิทยานพินธ 

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือวิทยานิพนธ. คณะ/ช่ือสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พิมพ. 

Ex. 

วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร  

        มหาวิทยาลัยเกริก, กรงุเทพฯ.      

 

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ  

ช่ือผูเขียน. (ป). ช่ือบทความ. ช่ือรายงานการประชุม, หนา. 

Ex. 

สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิสวนบุคคล : ศกึษากรณีการสงตอขอมูลบนเฟสบุค. การนำเสนอ 

       ผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำป พ.ศ.2559 วันที ่5 พฤศจิกายน 2559 ณ     

       มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600. 
 

เว็บไซต 

ช่ือผูเขียน. เรื่องที่สืบคน. (วัน เดือน ปที่สืบคน) สืบคนจาก ช่ือเว็บไซต (URL). 

Ex. 

ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ทรัมปกำลังเผชิญหนากับ “ตุลาการภิวัฒน” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ 2560)  

        สืบคนจาก http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635. 
 

สัมภาษณ  

ช่ือผูถูกสัมภาษณ. ตำแหนง. สัมภาษณ, วัน เดือน ป.  

Ex. 

ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ, 9 ธันวาคม 2558. 
 

หนังสือออนไลน (e Book)  

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือเรื่อง. สืบคนเมื่อ (วัน เดือน ป ที่สืบคน). สืบคนจาก ช่ือเว็บไซต (URL). 

Ex. 

สมนึก อุนแกว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. (23 กมุภาพันธ 2560). สืบคนจาก  

        http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทความในวารสารออนไลน (e Journal)  

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือบทความ. (วัน เดือน ป ทีส่ืบคน). สืบคนจาก ช่ือเว็บไซต (URL). 

Ex. 

สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยเครือขายปาชุมชนในเขตรอยตอ 5 จังหวัดภาค 

         ตะวันออก.(22 กุมภาพันธ 2560). สบืคนจาก https://www.tci-haijo.org/index.php/  

         romphruekj/article/view/72599/58412. 

 

การลงรายการผูแตงในเอกสารอางอิง 

1. ชื่อผูแตงชาวไทยลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไมมีคำนำหนา และลงรายการชื่อทุกคนหากมีผูแตง

ต้ังแต 2 คนขึ้นไป  

2. ผูแตงมีคำนำหนา ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการทายชื่อ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

ระหวางช่ือและฐานันดรศักด์ิหรือบรรดาศักด์ิ 

 

Ex. 

        ถนัดศรี สวัสดิวัตน, ม.ร.ว. 

        สุพัตรา มาศดิตถ, คุณหญิง. 

 

3. ผูแตงที่เปนพระสงฆที่มีสมณศักด์ิใหลงรายการตามเดิม และ ใสช่ือเดิมไวในวงเล็บ  

Ex. 

        สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรสํี). 

 

4. ผูแตง 2 คน ลงรายการโดยใช คำวา “และ” หรือ “&” เช่ือมทั้ง 2 ผูแตงที่ 1 และ ผูแตงที่ 2   

5. ผูแตงต้ังแต 3 คนขึ้นไป ใชคำเช่ือม “และ” หรือ “&” เช่ือมคนรองสุดทาย และ คนสุดทาย  

6. ผูแตงชาวตางชาติ ลงรายการดวยชื่อสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยอักษรยอของชื่อตน  และ

อักษรยอชื่อกลาง (หากมี) ทั้งนี้ การลงรายการชื่อชาวตางชาติสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของแตละ

ชาติไดตามความเหมาะสม 

7. ผู แตงที ่เปนหนวยงานราชการ องคกร สถาบันตางๆ ลงรายการโดยเรียงลำดับจากหนวยงานใหญไป

หนวยงานยอย โดยเวนวรรคระหวางช่ือทั้ง 2 (โดยใชช่ือเต็มไมใชอักษรยอ)  

8. หนังสือที่ไมปรากฏช่ือผูแตงใหลงรายการโดยใชช่ือหนังสือ และเรียงลำดับตามรายการช่ือผูแตง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอยางการเขียนบทความ (วิจัย) 
ชื่อบทความ ภาษาไทย (Cordia New 16 pt ตัวหนา) 

ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 

ชื่อและนามสกลุ1 (ภาษาไทย Cordia New 16 pt ตัวหนา) 

ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
1ระบุหนวยงานสังกัดผูเขียน  (ไมระบุสถานภาพ ยศ ตำแหนง คำนำหนาชื่อใดๆ) ท่ีอยู..................................................... 

.........................................โทรฯ : …………… email ………………… (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  Cordia New 14 pt ตัวปกติ) 

 

บทคัดยอ      (ประกอบดวย วัตถุประสงค วธิีดำเนินการวิจยั และผลการวจิัย ไมเกินคร่ึงหนา A4  

                  จำนวนคำ 250-300  Cordia New 16 pt ตัวปกติ)  

 

คำสำคัญ :      ภาษาไทย ไมเกิน 3-5 คำ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 

 

Abstract      The abstract should be described in 1 paragraph with content including                    

                  Objectives, Methods, and Results. (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 

 

Keywords :    Please type in English not more than 3-5 words. (Cordia New 16 pt ตัวปกต)ิ 
 

บทนำ            (ที่มาและความสำคัญของปญหา) ไมเกิน 1 หนา A4 

                     (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

วัตถุประสงค    (แนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)                                     

(Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

วิธีการวจิัย       (ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูล)  

           (Cordia New 16 pt ตัวปกต)ิ 
 

ผลการวจิัย       (ผลที่ไดจากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สำคัญประกอบการอธบิายผลวจิัย) 

    (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

บทสรุป  (สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ) (แยกออกเปนหัวขอ)   

            (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

เอกสารอางองิ     (รูปแบบ APA 6th)  

                       (Cordia New 16 pt) 
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Criteria and Writing Pattern for the Article Submission Published in Romphruek Journal 

 

Criteria for the Article Submission for Publishing in Romphruek Journal 

1. The author must pay the fees for the article publishing in Romphruek Journal. 

2. The submitted manuscript must follow the referencing styles used in academic writing set by Romphruek 

Journal. 

3. The author of the submitted manuscript must send :  

3.1)  the complete filled-out article submission form.   

3.2)  the pay-in slip 

3.3)  submit the manuscript to  

       http://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (on line).  Please note  

       that the manuscript submitted via e-mail, or post mail, or others will not    

       be selected for publishing in Romphruek Journal. 

4. The process starting from retrieving the submitted manuscript to the peer review evaluation process takes about 

75 days. 

5. The author of the submitted manuscript will receive the letter of acceptance for publishing, when the editorial 

committee has received the revised paper according to the suggestions of the peer reviewers. 

6. The editorial board reserves its rights to consider only the paper received under the above condition. 

 

The Manuscript Submission Guideline for Publishing in Romphruek Journal 
1. The manuscript must be in the fields of humanities and social sciences. 

2. The submitted manuscript must have never been published in any journals nor any types of publication before. 

3. The author of the submitted manuscript must send the manuscript in e-file, and follow the direction below: 

- Type in Microsoft Word Program and the length should not exceed 15 pages (A4) 

- Font: Cordia New/ 16 points (Thai and English) 

- The page margin on four sides is 2.54 cm. or 1 inch (upper, left, right and bottom) 

4. The pattern of the writing should be descriptive.  If the paper derived from the research paper, the author 

should rewrite and present the main point of the research, not only as the summary of the research paper. 

 

The Submitted Research Article Should Have the Following Main Parts (Do Not Put Number 1, 2, 3…in 

the Proposed Manuscript) 

1.  Article Title in Thai and in English 

2.  Name of the Author in Thai and in English 

3. Abstract in Thai and in English (the length of both Thai and English abstract should not exceed one page 

of A4 paper size) 

4. Key Words in Thai and in English [3-5 words, use semicolon (;) between words] 

5. Introduction (Background and Significance of the Study; Review of the Literature; Hypothesis; Objectives of 

the Study; Related Concepts and Theories) 

6. Research Methodology (Population; Samples; Data Collection Method; and Data Analysis) 

7. Results of the Research (the results can include figures or tables together with detailed explanation) 

8. Conclusion (Conclusion; Discussion; Suggestion and Recommendation) 

9. Reference (Romphruek Journal uses the APA Referencing Style 6th. Edition) 

 

 



 

 
 The Submitted Academic Article Should Have the Following Main Parts (Do Not Put Number 1, 2, 3...in     

 the Proposed Manuscript) 

1. Article Title in Thai and in English 

2. Name of the Author in Thai and in English 

3. Abstract in Thai and in English (the length of both Thai and English abstract should not exceed one 

page of A4 paper size) 

4. Key Words in Thai and in English [3-5 words, use semicolon (;) between words] 

5. Introduction (Background and Significance of the Article) 

6. Content (the author presents the main topics related to the article) 

7. Conclusion (Summary of the main issues presented in the article.  The conclusion can be the question 

or the intention to lead the readers to search for the new response) 

8. Reference (Romphruek Journal uses the APA Referencing Style 6th. Edition) 

 5.   In terms of the review article or the book review, the author must notify the sources in detail. 

 6.  The editorial board of Romphruek Journal reserves its rights to accept the manuscript    submitted under the 

following condition: 

6.1 The author uses his/her own e-mail or phone number for submission. 

6.2 The manuscript submitted is not the classroom research nor the institutional research. 

6.3 The manuscript submitted follows the writing style of Romphruek Journal. 

6.4 The editorial board accept for consideration the article submitted via ThaiJO only. [https://www.tci-

thaijo.org/index.php/romphruekj/index] 

Footnotes - are notes placed at the bottom of a page. They cite references or comment on a designated part of the text 

above it.  The footnotes must be placed at the bottom of that page by leaving enough line space to separate the content 

and the footnote by drawing a line, as the example below: 

- Cross-Reference is an instance refers to related information in another text or in the same text 

which enables the readers to get more related or more detailed information.  An example of a 

cross-reference is a citation at the bottom of a page, as shown below 

…In terms of carrying out one’s duty and working in any section in the organization to create efficiency and good 

performance, it is necessary to have good management.  In other words, the operation must rely on the 

principles of magement.1 [In Thai] 

………………………………………………………………….. 
1 See also, Principles of Management, Chapter 4, p. 75 [In Thai] 

- Content Footnote – is used to provide additional information or reference that simplifies or 

supplements information of the text.  An example of a content footnote is a citation at the 

bottom of the page, as shown below: 

Book Number or Author Number1 Book Classification 

……………………………………………………………………….. 
1Book Number or Author Number is a unique code number assigned to the letter of the author’s name and last 

name.  The Book Number or the Author Number is placed after the first alphabet of the author’s name in the 

Call Number. 

 

The Reference Style of In-Text Citation 

 The fact that the documents listed in the reference section are the collection of the documents that have been 

referred only in the text.  The number of the documents listed in the reference section must, therefore, equal to the 

number of the document referred to in the text.  The name-year system is the system of in-text citation appeared in 



 

 
brackets, and consisted of the author(s), and the year of the document publication.  The citation, appeared in brackets, 

can be placed in front of or after the referring statement.  Besides, it can also indicate the page number of the document 

that the statement is referred to facilitate the readers to examine the bibliographical data in the reference or the 

bibliography. 

Example : The in-text citation for one work written by one author : 

     (Punnee Bualek, 2559) 

      Punnee Bualek (2559) 

         

 ขอเสนอ ผูแตงหนึง่คน (ภาษาอังกฤษ) 

                  (Watson, 2008) 

       Watson (2008)  

Example :  The in-text citation for one work written by two authors: 

      (Dunning & Friedman, 2014 : 99-120) 

                  Dunning & Friedman (2014 : 99-120) 

       

 The in-text citation for one work written by three authors or more – write the names of all authors down the 

first time and from then on include only the last name of the first author followed by the words et al. (‘et al’ is Latin for 

‘and other’). 

Example : Research can be defined as a systematic method of creating new knowledge or a way to verify existing 

knowledge (Watson, McKenna & Keady, 2008) 

 

Deciding on a research method demands the researcher consider carefully the problem or area of investigation 

being researched (Watson et al., 2008).  

  

In case that the author summarizes the content of the whole book, not paraphrasing or quoting part of the 

paragraph, identifying page number is not required.  

 The example is as follows: 

       (Tin Prachyapruit, 2558) 

 

In case that the author of the manuscript is foreigner, write his/her last name, year of publication, and page 

number as follows : 

Example :  (Hobbs, 2015 : 58-81) 

  

If the author of the manuscript hold the royal title, or the monk’s rank, maintain his/her royal title or the 

monk’s rank as follows 

Example :  (M.R. Pridiyathorn Devakula, 2558 : 59) 

  

In the case that the author hold the military rank, academic title, or professional title, leave out those rank and 

title as follows: 

Example : (Somchai Phol-iam-ek,  2558 : 68) 

  

In case of the in-text reference from web-site, write down the author of the document and the year appeared in 

the document, as follows: 

Example :  (Arthit Thong-in, 2559) 

                 National Statistical Office (2559) 

 



 

 
Reference List (the Collection of the Reference at the End of the Article) 

 All references or information sources cited in the proposed work need to be listed in the reference list 

at the end of the document under “References” or “Reference List.”   The Reference List provides all the details 

necessary for the readers to locate and retrieve information source cited in the reference list.  The Reference List 

is arranged in alphabetical order of the author’s first name (if the author is Thai) and the author’s last name (if 

the author is non-Thai).  The alphabetical order follows the alphabetical order issued by the Royal Institute 

Dictionary (Thai Language) or Dictionary (English language).  The word with final consonant is placed before the 

word with vowel.  The word begins with the same consonant is placed in order according to the vowel pattern 

in Thai language.  In addition, the Thai authors are placed in front of the International authors 

 In writing the Reference, the author of the proposed work must use the APA 6th. Edition Style (American 

Psychological Association), which follows the Standards of Thai Journal Citation Index Center (TCI) by classifying 

the type of document as follows: 

 

Book 

Author’s name.  (Year of publication).  BBooookk  TTiittllee iinn  IIttaalliiccss.. Place of Publication : Publisher’s name. 

Example : 

Vicharn Panich. (2556).  EEnnjjooyy  lleeaarrnniinngg  iinn  2211tthh..  CCeennttuurryy.  Nonthaburi : S.R. Printing Mass Products, Co. Ltd. (in Thai) 

Collier, A. (2008). TThhee  wwoorrlldd  ooff  ttoouurriissmm  aanndd  ttrraavveell.. Rosedale, New Zealand : Pearson Education New Zealand. 

 

Articles in Books, Journal, and Magazine 

Author’s name. (Year of publication). Title of the Article. NNaammee  ooff  tthhee  jjoouurrnnaall  (( iinn  IIttaalliiccss)),, Volume number (issue no.), 

page numbers.     

Example : 

Amornrat Kulsudjarit. (2559). Assets and liabilities declaration and verification system for ministers. RRoommpphhrruueekk    

                        JJoouurrnnaall, 34(1), 209-234. 

 

Thesis 

Author’s name. (Year of publication). TThheessiiss  TTiittllee  (( iinn  IIttaalliiccss))..  Faculty/Name of the University. Place of Publication 

Example : 

Varisara Sirimangkhala. (2552).   RRoolleess  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy.. Faculty of  

            Liberal Arts Krirk University,  Bangkok. 

Liou, J. (1993).   EEnnvviirroonnmmeennttaall  kknnoowwlleeddggee,,  aattttiittuuddee,,  bbeehhaavviioorraall  iinntteennttiioonn  aanndd  bbeehhaavviioorr  ooff  pprreesseerrvviiccee  eelleemmeennttaarryy              

                      tteeaacchheerrss  iinn  TTaaiiwwaann,,  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  CChhiinnaa.. Doctoral Dissertation. University of Florida. 

 

Conference Paper 

Author’s name. (Year of publication). TTiittllee  ooff  tthhee  AArrttiiccllee  (( iinn  iittaalliiccss)).. Name of the Conference, page numbers. 

Example : 

สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). กกาารรลละะเเมมิิดดสสิิททธธิิสสววนนบบุุคคคคลล::ศศึกึกษษาากกรรณณีีกกาารรสสงงตตออขขออมมููลลบบนนเเฟฟสสบบุุคค.. การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ      

        ประจำป พ.ศ. 2559 วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600. 

Williams, & Seary, K. (2010). Bridging the divide : Scaffolding the learning experiences of the mature age student. In J.  

         Terrell (Ed.), MMaakkiinngg  tthhee  lliinnkkss  ::  LLeeaarrnniinngg,,  tteeaacchhiinngg  aanndd  hhiigghh  qquuaalliittyy  ssttuuddeenntt  oouuttccoommeess..  Proceedings of the 9th.  

         Conference of the New Zealand Association of Bridging Educators. Wellington, New Zealand. (pp. 104-116) 

 



 

 
Website 

Author’s name. TTiittllee  ooff  tthhee  aarrttiiccllee  rreettrriieevveedd  (( iinn  IIttaalliiccss)) . (Date, month, year of retrieval) retrieved from name of the 

website (URL). 

Example : 

Thanes Apornsuwan. ททรรััมมปปกกำำลลัังงเเผผชชิิญญหหนนาากกัับบ  ““ตตุุลลาากกาารรภภิิวว ััตตนน””  ฉฉบบัับบออเเมมรริิกกัันน??.  (14 February, 2560) Retrieved from  

          http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635 [in Thai]. 

Ministry of Health. (2014). EEbboollaa  ::  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc..  Retrieved from http://www.health.govt.nz/your- 

          health/conditions-and-treatments/diseases-and-illness/ebolainformation-public. 

 

Interview การติดตอสื่อสารสวนบคุคล ใหทำ การอางอิงในเนือ้หา (in-text citation) โดยไมตองลง รายการในบรรณานุกรมทายเรื่อง 

(References)  

Interviewer, Position. Interview date, month, year 

Example : 

Praphas Saengpradap, Wat Bang Bua community President. 9 December 2558. [in Thai] 

G. A. Smith, Interview, October 5, 2012 

 

E-Book 

Author of the book. (Year). BBooookk  TTiittllee (( iinn  IIttaalliiccss)) . Retrieved date (date month year). Retrieved from website (URL)  

Example : 

Somnuek Oonkaew. (2556). TThheeoorryy  ooff  pprraaccttiiccaall  mmuussiicc..  (23 February 2560) Retrieved from  

           http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html. [in Thai] 

 

E-Journal 

Author of the article. (Year). AArrttiiccllee  TTiittllee (( iinn  IIttaalliiccss)) . (Date month year of retrieval). Retrieved from name of Website 

(URL).        

Example : 

Sujittra Samakkitham. (2559).    PPoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorreesstt  nneettwwoorrkk  iinn  tthhee  ffiivvee  pprroovviinncciiaall  bboorrddeerrss  ooff  tthhee          

                      eeaasstteerrnn  rreeggiioonn. (22 February 2560) Retrieved from https://www.tci-haijo.org/index.php/romphruekj /article/view     

           /72599/58412. [in Thai] 

 

 

Cataloguing for Author(s) in the Reference List 
1. The name of the Thai author is catalogued both first name and last name, also listed all authors in the case that 

there are more than two authors. 

2. The author with royal title, place the royal title behind his/her last name by placing comma to separate these 

two parts 

Example :     Thanadsri Sawasdiwat, M.R. 

      Supatra Masdit, Khunying 

3. The author who is the monk with the monk’s rank, put the name of the monk’s rank with his real name in 

brackets. 

Example :  Somdet Phra Buddhacarya (Toh Brahmaramsi) 

4. Two authors, place the word “and” or “&” between the name of the first author and the second. 

5. More than three authors, place the word “and” or “&” between the second last author and the last one. 



 

 
6. For the foreign author, place the author’s last name first, followed by comma (,) and the initials.  However, the 

list of the foreign author can be changed according to the style of each nation. 

7. If the author is the official agency, organization, and institute, the list must be in order from the line agency to 

the sub-department.  The name of the two agencies are separated by spacing (the name of the agency is written 

in full). 

8. The book written with unknown author, start with the title of the book and follow in order according to the 

author’s list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sample-Writing of a Research Article 

Article Title : in Thai (Font : Cordia New 16 pt. Boldface) 

Article Title : in English (Font : Cordia New 16 pt. Regular Type Face) 

First and last name1 (in Thai Cordia New 16 pt. Boldface) 

First and last name (in English Cordia New 16 pt. Regular Type Face) 
1 Please indicate only the Office that you work for (do not mention the status, rank, job position, nor the name title) 

Address: ……………………………………………. Tel. No…………………… 

E-mail…………………………………… (Cordia New 14 pt. regular type face) 
 

 

Abstract :  (in Thai) 

 The abstract should be described in one paragraph with content including Objectives, Methods and  

               Results. (Cordia New 16 pt., regular type face). 

Keywords : Please type in English not more than 3-5 words (Cordia New 16 pt. regular type face). 
 

Abstract  : (in English) 

 The abstract should be described in one paragraph with content including Objectives, Methods and  

               Results. (Cordia New 16 pt., regular type face). 

Keywords : Please type in English not more than 3-5 words (Cordia New 16 pt. regular type face). 

 

Introduction   (Background and Significance of Study, Concerning Researches, Hypotheses, Objectives,    

                     Concepts and Theories) 

 The introduction should not exceed one A4 paper size, the content should be about the background and 

the significance of the study (Cordia New 16 pt. regular type face). 
 

Research Methodology  (Population and Sample, Data Collection and Data Analysis) 

                                 (Cordia New 16 pt.  regular type face). 
 

Results of the Research   (The Results of the Research can be shown in figures or tables) 

                                                 (Cordia New 16 pt. regular type face). 
 

Conclusion   (Conclusion, Discussion, Suggestion and Recommendation)      

           (Cordia New 16 pt. regular type face) 
 

Reference   American Psychology Association (APA) 6th. Edition Referencing Style 

                        (Cordia New 16 pt. regular type face) 
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